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ل مكتوم  تنفيذً� لقر�ر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ محمد بن ر��شد �آ

طار  نائب رئي�س �لدولة , رئي�س مجل�س �لوزر�ء , حاكم دبي وفي �إ

بتطبيق  و�لتوجيه   2015 عام  حتى  �ال�شتر�تيجية  دبي  خطة 

ت  و�لمن�شاآ �لمباني  كافة  على  �لخ�شر�ء  �لمباني  مو��شفات 

ف�شل �لمعايير �لعالمية �ل�شديقة للبيئة  �أ مارة دبي وفق  �إ في 

ن تبقى دبي  جل �أ مارة دبي من �أ �لتي تتو�ءم و�لو�قع �لمحلي الإ

على معايير �لتنمية �لم�شتد�مة وذ�ت بيئة  مدينة �شحية تتبع �أ

ومو��شفات  �شروط  تطبيق   يتم  �لملوثات,  من  خالية  نظيفة 

مارة دبي. �لمباني �لخ�شر�ء �لتالية على جميع �لمباني في �إ
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الف�صل الأول  - عام101

الم�صمى101.01
ت�ضمىأهذهأ–لالئحةأ"�ضروطأومو–�ضفاتأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ءأباإمارةأدبي".أأ–أ
ي�ضارأ–إليهاأالحقًاأفيأهذهأ–لوثيقةأ)أبالالئحة(.أأب

الغر�س من الالئحة101.02
تح�ضينأ–أد–ءأ–لمبانيأفيأ–إمارةأدبيأعنأطريقأخف�ضأ–�ضتهالكأ–لطاقةأو–لمياهأوأ–لمو–دأوتح�ضينأأأ–أ

–ل�ضحةأ–لعامةألل�ضكانأو�ضالمتهمأبو–�ضطةأتعزيزأ–لتخطيطأو–لت�ضميمأو–لتنفيذأو–لت�ضغيلأللمبانيأ
لبناءأمدينةأمتميزةأتتوفرأفيهاأرفاهيةأ–لعي�ضأومقوماتأ–لنجاح.

دعمأ–لخطةأ–الإ�ضتر–تيجيةأالإمارةأدبيأوخلقأبيئةأح�ضريةأ–أكثرأ–�ضتد–مةأوتعزيزأكفاءةأ–لبنيةأأأب
–لتحتيةألتلبيةأ–حتياجاتأ–لتطويرأ–لم�ضتقبلية.

–لتطبيقأ–لعمليأالإن�ضاءأمبانيأو–�ضتخد–مأعملي��اتأتزيدأمنأكفاءةأ–�ضتخد–مأ–لمو–ردأو–لطاقةأأأج
و–لمياهأو–لمو–دأوتقللأمنأ–لتاأثير–تأ–ل�ضلبيةأللمبانيأعلىأ�ضحةأ–الإن�ضانأو–لبيئةأخاللأدورةأ
حياةأ–لمبانيأعنأأطريقأ–ختيارأ–أف�ضلأ–لمو–قعأللبناءأمرور–ًأبت�ضميمأ–لمبنىأو–إن�ضاءهأوت�ضغيلهأ

و�ضيانتهأ–لدوريةأوو�ضواًلأ–إلىأ–إز–لتهأو–إعادةأتدويره.أأأأ

اإلغاء الت�صريعات القائمة101.03
هذهأ–لالئحةأتعتبرأ–إ�ضافةأ–إلىأ–الأنظمةأ–لمرعيةأببلديةأدبيأخا�ضةأ–لقر–رأ–الإد–ريأرقمأ)125أل�ضنةأ
–لقر–ر–تأ –أحكامأو–ردةأفيأ –أوأ –أيأمو–دأ –لبناء(أوأتعتبرأ 2001أباعتمادأالئحةأ�ضروطأومو–�ضفاتأ

–الإد–ريةأو–لتعميماتأ–لتاليةأ–لتيأتتعار�ضأمعأهذهأ–لالئحةأالغية.

–لقر–رأ–الإد–ريأرقمأ66أل�ضنةأ2003أباعتمادأالئحةأ–لمو–�ضفاتأ–لفنيةألنظامأ–لعزلأ–لحر–ريأأأ–أ
وتر�ضيدأ–�ضتهالكأ–لطاقةأللمبانيأ–لمكيفةأفيأ–إمارةأدبي.

–لتعميمأرقمأ161أل�ضنةأ2008أب�ضاأنأتطبيقأمعاييرأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ءأفيأ–إمارةأدبي.أأب
–لتعميمأرقمأ171أل�ضنةأ2009أو–لتعميمأرقمأ174أل�ضنةأ2009أب�ضاأنأزر–عةأ–الأ�ضقفأوو–جهاتأأأج

–لمباني.
–لق��ر–رأ–الإد–ريأرقمأ30أل�ضنةأ2007أباإ�ضد–رأ–لالئحةأ–لتنفيذي��ةألالأمرأ–لمحليأرقمأ11أل�ضنةأأأد

–إمارةأدبي. 2003أب�ضاأنأ–ل�ضحةأ–لعامةأو�ضالمةأ–لمجتمعأأفيأ

نطاق التطبيق101.04
تطبقأهذهأ–لالئحةأعلىأكافةأ–لمبانيأفيأ–إمارةأدبيأبماأفيهاأ–لمناطقأ–لحرة.
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الف�صل الأول  - عام101

اأنواع المباني التي تطبق عليها لئحة المباني الخ�صراء 101.05
الفلل�ال�سكنية،أوهنالكأ–أنو–عأمنها:-أأأأأأأأأأأأأأ1-أ–لفللأ–ال�ضتثماريةأأ–أ

2-أ–لفللأ–لخا�ضةأ
3-أ–لم�ضكنأ–لعربيأ

الأغر–�ضأتطبيقأهذهأ–لالئحةأُتَعرفأ–لفللأ–ال�ضتثماريةأو–لفللأ–لخا�ضةأو–لم�ضكنأ–لعربيأعلىأ–أنهاأ
مجموعةأو–حدةأت�ضمىأ–لفلل.

المباني�ال�سكنية�والتجارية،أوت�ضملأماأيلي:-أأب

اأنواع�المباني
تجارية�سكنية

)–لمن�ضاآتأ–لفندقية(•�ضققأ�ضكنية•
)أ–لفنادقأو–لنزلأو–ل�ضققأ–لفندقية(

مختبر–تأ•�ضكنأ–لعمال•
مكاتب•�ضكنأ–لطلبة•

منتجعاتأ•
مطاعمأ•

ج-�المباني�العامة:�أوت�ضملأماأيلي:

اأنواع�المباني
المباني�العامة

–لمتاحفأ•–لبنوكأو–لم�ضارفأ•
محطاتأ–لبترول•–لم�ضارحأو–ل�ضينمات•
مكاتبأ–لبريد•أ–لمبانيأ–لتعليمية•
محالتأ–لبيعأبالتجزئة•–لمبانيأ–لحكومية•
مر–كزأ–لت�ضوقأ•أ–لمبانيأو–لمن�ضاآتأ–ل�ضحية•
–لم�ضاجدأودورأ–لعبادة•–لمبانيأ–لتاريخيةأو–لتر–ثيةأ•

يحقألبلديةأدبيأتطبيقأمعاييرأخا�ضةأعلىأ–الأبنيةأ–لتاريخيةأو–لتر–ثيةأ–إذ–أتطلبأ–الأمر.
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الف�صل الأول  - عام101

تتمة
101.05

المباني�ال�سناعية:أوت�ضملأماأيلي:أأأد

اأنواع�المباني
المباني�ال�سناعية

–لم�ضاغلأو–لور�ض•–لم�ضتودعات•–لم�ضانعأو–لمعاملأ•

مجال التطبيق101.06
تطبقأهذهأ–لالئحةأعلى:أأ–أ

كافةأ–لمبانيأ–لجديدةأ.أأأأ1
–الإ�ضافاتأو–لتعديالتأو–لتو�ِضعاتأو–لتجديد–تأعلىأ–لمبانيأ–لقائمةأو–لتيأتتطلبأرخ�ضةأأأ2

بناءأمنأبلديةأدبي.أأأ
–لمبانيأ–لقائمةأحيثماأذكرأذلك.أأ3
للمبانيأمتعددةأ–ال�ضتخد–مأيطبقأعلىأكلأجزءأمنهاأ–لبنودأ–لخا�ضةأبهذ–أ–لجزءأح�ضبأ–�ضتخد–مه.أأب
تحددأ–لالئحةأمجالأتطبيقأبنودأمعينةأالأنو–عأمعينةأمنأ–لمبانيأمنأهذهأ–لالئحة.أأج
عن��دأتغييرأ–ال�ضتخد–مأ)علىأ�ضبيلأ–لمثالأتغييرأفيالأ�ضكني��ةأ–إلىأمدر�ضة(أفاإنأ–لبنودأ–لو–جبأأأد

تطبيقهاأهيأ–لتيأتتو–فقأمعأ–ال�ضتخد–مأ–لجديد.

المباني الموؤقتة101.07
هذهأ–لالئحةأالأتطبقأعلىأ–لمبانيأ–لموؤقتةأ–لتيأ�ضتز–لأخاللأ�ضنتينأمنأتاريخأ–الإن�ضاء.

الإعفاءات: الم�صاريع الخا�صة و ذات ال�صتعمال الخا�س101.08
–لم�ضاريعأ–لكبيرةأجد–أ–أوأذ–تأ–ال�ضتعماالتأ–لخا�ضةأ–لتيأي�ضعبأتطبيقأبع�ضأبنودأالئحةأ
–لمبانيأ–لخ�ضر–ءأعليهاأتعتبرأم�ضاريعأخا�ضةأمعفاةأمنأهذهأ–لبنودأومثالأذلكأ–الأبنيةأ–لعاليةأ
جد–أومر–كزأ–لت�ضوقأ–لكبيرةأجد–أو–لم�ضت�ضفياتأو–لمختبر–ت.أوللحفاظأعلىأ�ضخ�ضيةأهذهأ–لمبانيأ
وخ�ضو�ضيتهاأقدأيتعذرأتطبيقأبع�ضأبنودأالئحةأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ء.أولمثلأهذهأ–لم�ضاريعأيمكنأ
–لتقدمألبلديةأدبيأبطلبأ–الإعفاءأمنأتطبيقأبنودأمحددةأمنأالئحةأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ءأ–إذ–أثبتأعدمأ
–إمكانيةأتحقيقأهذهأ–لبنود.أوتحتفظأبلديةأدبيأبحقأطلبأ–أيأتد–بيرأمنا�ضبةأ–أخرىألتحقيقأ–أهد–فأ

الئحةأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ء.
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الف�صل الأول  - عام101

الإعفاءات: المباني التراثية101.09
–لمبانيأ–لتر–ثيةأ–لمحددةأمنأقبلأ–إد–رةأ–لتر–ثأ–لعمر–نيأببلديةأدبيأو–لتيأي�ضعبأتطبيقأبع�ضأ
بنودأالئحةأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ءأعليهاأمعفاةأمنأهذهأ–لبنودأللحفاظأعلىأ�ضخ�ضيةأهذهأ–لمبانيأ
وخ�ضو�ضيتها.أولمثلأهذهأ–لم�ضاريعأيمكنأتقديمأطلبأ–إعفاءألبلديةأدبيأمنأتطبيقأبنودأمحددةأ
منأالئحةأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ءأ–إذ–أثبتأعدمأ–إمكانيةأتحقيقأهذهأ–لبنود.أوتحتفظأبلديةأدبيأبحقأطلبأ

–أيأتد–بيرأمنا�ضبةأ–أخرىألتحقيقأ–أهد–فأالئحةأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ء.

الإ�صافات والتعديالت والتو�ِصعات والتجديدات101.10
معأعدمأ–الإخاللأبالمادةأ)أ101.6أ(أفاإنأ–الإ�ضافاتأ–لجديدةأو–لتعديالتأو–لتو�ضعاتأو–لتجديد–تأأأ–أ

–لتيأتحتاجأ–إلىأرخ�ضةأبناءأيجبأ–أنأتطبقأعليهاأمتطلباتأالئحةأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ء.
الأتطبقأمتطلباتأالئحةأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ءأعلىأ–الأجز–ءأ–لقائمةأمنأ–لمبانيأ–لتيأتتمأتو�ضعتهاأأأب

–أوأترميمه��اأ–أوأتت��مأ–الإ�ضافةأعليهاأولي�ضتأج��زء–ًأمنأ–لعملأ–إالأ–إذ–أقلل��تأعمليةأ–لتعديالتأ–أوأ
–الإ�ضافةأ–أوأ–لتو�ضعةأمنأكفاءةأ–�ضتهالكأ–لطاق��ةأللجزءأ–لقائمأمنأ–لمبنىأ–أوأ–أث�رتأ�ضلباأعلىأ
�ضحةأو�ضالمةأ–لمبنى.أوعندهاأيجبأعملأتح�ضينأعلىأكفاءةأ–�ضتهالكأ–لطاقةألتحقيقأ–لم�ضتوىأ
–ل�ضابقأمنأكفاءةأ–أد–ءأ–�ضتهالكأ–لطاقةأقبلأ–الإ�ضافةأ–أوأ–لتعديلأ–أوأ–لتو�ضعةأ–أوأ–لتجديدأكحدأ–أدنى.

تاريخ �صريان وتفعيل النظام101.11
ت�ضدرأهذهأ–لالئحةأبقر–رأيحددأتاريخأ�ضريانأوتفعيلأهذ–أ–لنظام.

دليل ممار�صة المباني الخ�صراء101.12
يدعمأهذهأ–لالئحةأدليلأممار�ضةأي�ضمىأ"دليلأممار�ضةأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ء".أأ–أ
تمأتطويرأهذ–أ–لدليلأللم�ضاعدةأعلىأفهمأوتطبيقأهذهأ–لالئحةأو�ضرحأفو–ئدها.أكماأي�ضمأ–لدليلأأأب

–إر�ضاد–تأتطبيقهاأو–اللتز–مأبها.
لمأُيعدأدليلأ–لممار�ضةألتوفيرأمعلوماتأت�ضميميةأمف�ضلةأ–أوأليكونأبدياًلأعنأخبرةأوتخ�ض�ضأأأج

وتجربةأمهند�ضيأت�ضميمأ–لمبانيأومقاوليأ–لبناء.
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الف�صل الأول  - عام101

تبويب الالئحة101.13
تمأتبويبأهذهأ–لالئحةأ–إلىأ–الأبو–بأ–لتالية:

–لبابأ–الأولأرقمأ100أأتمهيدأأ1
–لبابأ–لثانيأرقمأ200أأأتعريفاتأأ2
–لبابأ–لثالثأرقمأ300أأأ–لت�ضميمأ–لبيئيأللمبنىأأ3
–لبابأ–لر–بعأرقمأ400أأأحيويةأ–لمبانيأأأ4
–لبابأ–لخام�ضأرقمأ500أأأكفاءةأأ–لمو–ردأ-أأ–لطاقةأأأأ5
–لبابأ–ل�ضاد�ضأرقمأ600أأأكفاءةأ–لمو–ردأ-أأ–لمياهأأ6
–لبابأ–ل�ضابعأرقمأ700أأأكفاءةأ–لمو–ردأ-أ–لمو–دأو–لنفاياتأأ7

المراجع والكودات101.14
تعتبرأبنودأ–لمر–جعأو–لكود–تأ–لمذكورةأفيأهذهأ–لالئحةأجزء–ًأمنأمتطلباتأهذهأ–لالئحةأ–إلىأ–لمدىأ

–لمحددأفيها.

ال�صروط الخا�صة101.15
عندماأتختلفأ–ال�ض��تر–ط���اتأ–ل�خ���ا�ض�ةأعنأ–ال�ض���ت�ر–ط��اتأ–ل�ع����ام�ةأف��اإنهأي��تمأت��ط��بيقأ

–ال�ض���تر–ط�اتأ–لخ���ا�ضة.

الت�صارب101.16
عندماأتت�ضاربأ–أيأمنأمتطلباتأهذهأ–لالئحةأمعأ–أيةأمتطلباتأ–أخرىأت�ضترطهاأبلديةأدبيأ–أوأأأ–أ

–أيأهيئةأ–أخرىأفيأدبيأفاإنهأيتمأترجيحأ–لمتطلباتأ–الأكثرأتقييد–ً.أ
عندم��اأتختلفأمتطلباتأه��ذهأ–لالئحةأع��نأمتطلباتأ–أيأمر–ج��عأعالميةأفاإنهأيت��مأ–اللتز–مأأأب

بمتطلباتأهذهأ–لالئحة.
عندماأتختلفأمتطلباتأهذهأ–الأنظمةأعنأمتطلباتأ–إد–رةأ–لدفاعأ–لمدنيأبدبيأفاإنهأيتمأ–اللتز–مأأأج

بمتطلباتأ–لدفاعأ–لمدنيأبدبي.
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الف�صل الأول  - عام101

المواد البديلة والت�صاميم وطرق الإن�صاء والتجهيزات101.17
ت�ضجعأهذهأ–لالئحةأعلىأ–البتكارأوالأتمنعأ–�ضتخد–مأ–أيأمنأ–لمو–دأ–لمنا�ضبةأ–لبديلةأ–أوأ–الأجهزةأ
و–الأدو–تأ–أوأ–لو�ضائلأ–أوأ–لترتيباتأو–ال�ضتعد–د–تأ–أوأ–لت�ضاميمأ–أوأطرقأ–لتنفيذأ–لتيألمأيتمأو�ضفهاأ

علىأوجهأ–لتحديدأفيأهذهأ–لالئحةأب�ضرطأمو–فقةأبلديةأدبي.

ا�صتخدام هذه الالئحة 101.18
تو�ضحأ–لخطو–تأ–لتاليةأكيفيةأ–�ضتخد–مأهذهأ–لالئحة

حددأنوعأ–لمبنىأو–�ضتخد–مهأكماأهوأمو�ضحأفيأ–لمادةأ)101.05(أو–لمادةأ)101.06(.أأ1
ح��ددأ–لبنودأ–لقابلةأللتطبيقألهذ–أ–لنوعأمنأ–لمبانيأكماأهوأمذكورأفيأ–الأبو–بأمنأ–لثالثأأأ2

)300(أوأحتىأ–ل�ضابعأ)700(.
يت��مأ–�ضتخد–مأدليلأ–لممار�ضةألمزيدأمنأ–لمعلوم��اتأ–لتف�ضيليةألتطبيقأبنودأ–لالئحةأعلىأأأ3

–لوجهأ–لمطلوب.

اأنظمه ت�صنيف المباني الخ�صراء الختيارية101.19
–إنأالئحةأ–لمبانيأ–لخ�ض��ر–ءأبدبيألمأتو�ضعأكنظامألت�ضنيفأ–لمبان��يأ–لخ�ضر–ءأرغمأت�ضابهأأأ1

هذهأ–لالئحةأمعأبع�ضأ–أنظمةأت�ضنيفأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ءأ–الختياريةأو–لمعروفةأعالمياأحيثأ
–إنهاأجميعاأتتناولأمو–�ضيعأمماثلةأتهدفأ–إلىأمزيدأمنأ–لمبانيأ–لم�ضتد–مة.

أالأتعدأهذهأ–لالئحةأبديالأعنأ–أوأ–عتمادأالأيأمنأ–أنظمةأت�ضنيفأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ءأ–الختياريةأأأ2
–الأخرىأ–لمعروفةأعالميا.أ
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الف�صل الثاين  - احل�صابات والوثائق املطلوبة102

جهة الخت�صا�س102.01
بلديةأدبيأهيأ–لجهةأ–لمخت�ضةأبالئحةأ�ضروطأومو–�ضفاتأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ءأفيأ–إمارةأدبي.أأ–أ
لبلديةأدبيأوح�ضبأماأتر–هأ–أنأتفو�ضأهذهأ–ل�ضالحيةأالأيأجهةأ–أخرىأفيأدبيأبماأفيهاأ–لجهاتأأأب

–لقائمةأعلىأتنظيمأ–لمناطقأ–الأخرىأ–أوأ–أيأطرفأثالثأ–آخر.

طرق اللتزام بمعايير الطاقة102.02
هناكأطريقتانألاللتز–مأبمعاييرأ–لطاقةأفيأالئحةأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ءأوهماأطريقةأتحقيقأ–لمعاييرأ

وهيأ–لطريقةأ–الأ�ضا�ضيةأ–لمتبعة،أوطريقةأتحقيقأ–الأد–ءأوهيأ–لطريقةأ–لبديلة.
طريقة�تحقيق�المعايير:أحيثأجميعأ–لمبانيأيجبأ–أنأتلتزمأأبكلأمعاييرأ–لطاقةأفيأهذهأ–لالئحة.أأ–أ
طريقة�تحقيق�الأداء:�وهيأطريقةأبدي�ل�ةأعنأ–لطريقةأ–الأول��ى،أبحيثأيتمأ–�ض�تخ��د–مأطريقهأأأب

ح�ضابيةأللمبانيأ–لتيأالأتلتزمأبجميعأمعاييرأ–لطاقةأ–لمذكورةأفيأ–لجدولأرقمأ)1(.أ102.02.

–إنأطريقةأتحقيقأ–الأد–ءأو–لتيأت�ضتخدمأطرقاأح�ضابيةأمثلأطريقةأنمذجةأ–لديناميكيةأ–لحر–ريةأتتمأ
فيهاأمقارنةأ–�ضتهالكأ–لطاقةأ–ل�ضنويأللمبنىأ–لمقترحأمعأ–�ضتهالكأ–لطاقةأ–ل�ضنويألمبنىأمرجعيأ
يحققأجميعأ–لمعاييرأ–لمذكورةأفيأ–لجدولأرقمأ)1(.أ102.02.أويجبأ–أنأيكونأ–لمبنىأ–لمرجعيأ

مماثالأفيأ–ل�ضكلأو–لحجمأونمطأ–ال�ضتخد–مأللمبنىأ–لمقترح.

ويعتبرأ–لمبنىأ–لمقترحأملتزماأ–إذ–أكانأ–�ضتهالكهأ–ل�ضنويأللطاقةأ–أقلأ–أوأي�ضاويأ–�ضتهالكأ–لطاقةأ
–ل�ضنويأللمبنىأ–لمرجعي.

الجدول�رقم�)1(�102.02

معايير�الطاقة�في�لئحة�المباني�الخ�سراء�الواجب�اللتزام�بها�في�طريقة�تحقيق�المعايير

توجيهأ–لو–جهاتأ–لزجاجية304.04أ
متطلباتأ–لحدأ–الأدنىأالأد–ءأ–لغالفأ–لخارجيأللمبنى501.01
كفاءةأ–�ضتخد–مأ–لطاقةأ)–أجهزةأو–أنظمةأتكييفأ–لهو–ء(502.01
كثافةأقوةأ–الإنارةأ–لكهربائيةأد–خلأ–لمباني502.04
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الف�صل الثاين  - احل�صابات والوثائق املطلوبة102

طرق اللتزام بمعايير المياه102.03
هناكأطريقتانألاللتز–مأبمعاييرأ–لمياهأفيأالئحةأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ءأوهماأطريقةأتحقيقأ–لمعاييرأ

وهيأ–لطريقةأ–الأ�ضا�ضيةأ–لمتبعة،أوطريقةأتحقيقأ–الأد–ءأوهيأ–لطريقةأ–لبديلةأ
طريقة�تحقيق�المعايير:أحيثأأ–إنأجميعأ–لمبانيأيجبأ–أنأتلتزمأأبكلأمعاييرأ–لمياهأفيأهذهأأأ–أ

–لالئحة.
طريقة�تحقيق�الأداء:أوهيأطريقةأبديلهأعنأ–لطريقةأ–الأولى،أبحيثأيتمأ–�ضتخد–مأطريقةأح�ضابيةأأأب

للمبانيأ–لتيأالأتلتزمأبتحقيقأكفاءةأتجهيز–تأ–لمياهأ–لمذكورةأفيأ–لمادةأرقمأ601.01.
–إنأطريقةأتحقيقأ–الأد–ءأو–لتيأت�ضتخدمأطرقاأح�ضابيةأتتمأفيهاأمقارنةأ–�ضتهالكأ–لمياهأ–ل�ضنويأ
للمبنىأ–لمقترحأمعأ–�ضتهالكأ–لمياهأ–ل�ضنويألمبنىأمرجعيأيحققأجميعأ–لمعاييرأ–لمذكورةأفيأ
–لمادةأرقمأ601.01.أويجبأ–أنأيكونأ–لمبنىأ–لمرجعيأمماثالأفيأ–ل�ضكلأو–لحجمأونمطأ–ال�ضتخد–مأ

للمبنىأ–لمقترح.

ويعتبرأ–لمبنىأ–لمقترحأملتزماأ–إذ–أكانأ–�ضتهالكهأ–ل�ضنويأللمياهأ–أقلأ–أوأي�ضاويأ–�ضتهالكأ–لمياهأ
–ل�ضنويأللمبنىأ–لمرجعي.

المخططات والح�صابات والر�صومات102.04
يجبأ–أنأتكونأجميعأوثائقأ–لم�ضروعأو–�ضحةأوتدلأعلىأموقعأوطبيعةأونطاقأعملأمتطلباتأأأ–أ

–لمبان��يأ–لخ�ضر–ءأ–لمقترحةأو–أنأتتفقأمعأ–أحكامأهذهأ–لالئحةأو–لقو–نينأ–الأخرىأذ–تأ–ل�ضلةأ
و–لمر–�ضيمأو–لقو–عدأو–لقو–نينأعلىأ–لنحوأ–لذيأتحددهأجهةأ–الخت�ضا�ض.

مقدمأ–لطلبأم�ضوؤولأعنأو�ضوحأ–لمعلوماتأو–لوثائق.أأب
يجبأ–أنأيتمأ–لتقديمأعنأطريقأ–لنم��اذجأ–لمعتمدةأمنأقبلأبلديةأدبيأو–لمتوفرةأعلىأ–لموقعأأأج

–الإلكترونيألجهةأ–الخت�ضا�ض.
يج��بأ–أنأت�ضتملأ–لوثائقأ–لمقدمةأعلىأتعه��دأبااللتز–مأبالئحةأ–لمبان��يأ–لخ�ضر–ءأو–أنأيكونأأأد

موقعاأومختوما.
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الف�صل الثاين  - احل�صابات والوثائق املطلوبة102

وثيقة التعهد باللتزام بالئحة المباني الخ�صراء102.05
يج��بأ–أنأي�ضتوف��يأكلأطلبأرخ�ضةأبناءألوثيق��ةأ–لتعهدأبااللتز–مأبالئح��ةأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ءأأأ–أ

–لملحقةأبهأويجبأ–أنأيقدمأخاللأمرحلةأتقديمأ–لوثائق.
–إنأوثيقةأ–لتعهدأبااللتز–مأبالئحةأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ءأهيأ–لتز–مأغيرأم�ضروطأمنأفريقأ–لتطويرأأأب

لتلبيةأمتطلباتأالئحةأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ء.
يجبأ–أنأتتمأ–الإ�ضارةأ–إلىأكلأأمادةأمنأ–لالئحةأتنطبقأعلىأ–لمبنىأبو�ضعأعالمةأت�ضيرأ–إلىأأأج

ذلكأفيأ–لعمودأ–لمنا�ضبأفيأ–لوثيقة،أوهذهأ–لوثيقةأيجبأ–أنأتكونأمختومةأوموقعةأمنأقبلأ
–ال�ضت�ضاري.

التحقق من تطبيق معايير المباني الخ�صراء102.06
يج��بأتزويدأ–لجهةأ–لمخت�ضةأبالوثائقأ–لد–لةأعلىأتطبيقأمعايي��رأ–لمبانيأ–لخ�ضر–ءأ–�ضتناد–ًأأأ–أ

–إل��ىأ–لمتطلباتأ–لمحددةأ–لمدرجةأ�ضم��نأدليلأ–لممار�ضةأ–لذيأيحتويأعل��ىأ–لم�ضارأ–لتدفقيأ
لتطبيقأكلأمعيار.أ

يمكنأقبولأوثائقأبديلةأالإثب��اتأ–لمطابقةأ)ح�ضبأتقديرأ–لجهةأ–لمخت�ضة(أعندماأتجدأ–لجهةأأأب
–لمخت�ضةأ–أنأ–لوثائقأ–لبديلةأ–لمقترحةأمر�ضيةأوكافيةألتحقيقأ–اللتز–مأبماأتهدفأ–إليهأمعاييرأ

–لمبانيأ–لخ�ضر–ءأ–لمقترحة.أ
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Acoustical control
الـتحـكـم الـ�صــوتي 

التحكم بم�صادر ال�صجيج )�صو�صاء( وخط انتقالها و/اأو م�صتقبالت ال�صوت 
للو�صول اإلى بيئة ذات م�صتوى �صجيج )�صو�صاء( مقبول لحيز معين.

Addition
اإ�صافة

تو�صعٌة اأو زيادٌة في الم�صاحة اأو االرتفاع خارج غالف )جدران واأ�صقف( 
المبنى القائم.

Adequate
مالئم

كاٍف لتحقيق متطلبات معينٍة اأو حاجٍة معينٍة.

Adhesive
ال�صق

مادُة ت�صتخدم لل�صق �صطح باآخر.

Air break
فا�صل هوائي

فا�صل يترك بين اأنابيب ت�صريف المياه من االأجهزة وبين اأنابيب الت�صريف اأو 
اأحوا�س جمع المياه اأو محب�س مائي لمنع حدوث ارتجاع )ت�صريف عك�صي(.

Air contaminants
ملوثات الهواء

الج�صيمات اأو المواد غير المرغوب فيها المحمولة بالهواء والتي تقلل من 
مالءمة وجودة الهواء.

Air leakage
ت�صرب الهواء 

الهواء الذي ينفذ من المبنى خالل نقاط الف�صل اأو الربط اأو االلتقاء اأو 
االأ�صطح التي تحيط بالمبنى، وهو التدفق غير المتحكم به لهواء المبنى 

عبر ال�صقوق اأو الفتحات.

Air tightness
)of a building(
اإحكام الهواء )للمبنى(

هي خا�صية اإحكام الحيز التي تمنع ت�صرب الهواء.

Air volume
حجم الهواء

كمية الهواء التي يتم تزويدها للحيز من خالل و�صائل التهوية ووحدة 
قيا�صها )لتر لكل ثانية( اأو ) متر مكعب لكل دقيقة(.

  يتم في هذا الباب تعريف بع�ض الم�ضطلحات الم�ضتخدمة في الئحة �ضروط وموا�ضفات المباني الخ�ضراء بدبي، 
والم�ضطلحات التي لم يتم تعريفها �ضيكون لها المعنى العادي المقبول �ضمن ال�ضياق الذي ت�ضتخدم فيه.
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Air, ventilation
التهوية

هي مجموع الهواء الخارجي والهواء المعاد تدويره الذي يزود به المبنى بعد 
تنقيته اأو معالجته للحفاظ على م�صتوى مقبول من جودة الهواء الداخلي.

Airborne
sound insulation
عازل ال�صوت
المنقول بالهواء

هو عازل �صد ال�صجيج الذي ين�صاأ في الهواء مثل االأ�صوات والمو�صيقى 
و�صوت حركة ال�صيارات و�صوت الريح و�صوت االأجهزة والمعدات.

Architecture
 Accent Lighting
االإنارة الأغرا�ض معمارية

هي االإ�صاءة التي ت�صلط على منطقة اأو �صيء من مبنى للتاأكيد عليه 
واإظهاره.

Asbestos
)ا�صب�صتو�ض( 

مجموعة من معادن �صيليكات المغني�صيوم غير النقية  التي توجد على �صكل 
األياف. وي�صتخدم االإ�صب�صتو�س في مجموعة من مواد البناء المختلفة كعازل 
كما ي�صتخدم كمادة مقاومة للحريق. والتعر�س طويل االأمد اأو لكميات 
كبيرة من االإ�صب�صتو�س يمكن اأن يكون له تاأثيرات خطيرة على ال�صحة 
مثل اأمرا�س ال�صدر والبطن و�صرطان الرئة ولذلك فقد تم الحد من وتقييد 

ا�صتخدام منتجات االإ�صب�صتو�س في كثيٍر من البلدان.

ASHRAE
)اأ�صري(

الجمعية االأمريكية لمهند�صي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء.

Balancing
)air system(
معايرة )نظام الهواء(

عملية تتم ل�صمان توفير كمية �صحيحة من الهواء عن طريق �صبط معدالت 
تدفق الهواء من خالل اأجهزة نظام توزيع الهواء )مثل المراوح ومخارج الهواء( 
بتعديل و�صع كوابح الهواء و�صفرات التوزيع وغيرها يدويا اأو با�صتخدام 
اأجهزة تحكم اآلية مثل وحدات تزويد كميات الهواء الثابت اأو المتغير.

Brightness
contrast ratio
ن�صبة تباين ال�صطوع

هي الن�صبة بين القيمة العليا والدنيا لالإ�صاءة داخل الحيز اأو المكان.
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 Building
commissioning
تد�صين المبنى

هي عمليات ت�صمن اأن جميع اأنظمة المبنى قد تم ت�صميمها وتركيبها 
واختبارها وت�صغيلها وفقًا لما �صممت الأجله.

 Building completion
certificate
�صهادة اإنجاز المبنى

هي �صهادة ت�صدرها بلدية دبي وذلك عندما يتم االنتهاء من جميع اأعمال 
البناء ومعاينتها واعتمادها من قبل بلدية دبي.

Building envelope
غالف المبنى

هي العنا�صر الخارجية من المبنى التي ت�صكل فا�صال بين الف�صاءات 
الداخلية والخارجية. ويعرف غالف المبنى للمباني المكيفة على اأنه 

عنا�صر المبنى التي تف�صل االأماكن المكيفة عن خارجها.

 Building fabric
ن�صيج المبنى

يطلق على االأ�صقف والجدران والنوافذ واالأر�صيات واأبواب المبنى، 
والتي تلعب دوراً رئي�صيًا في كفاءة البناء في ا�صتهالك الطاقة. 

 Building Management
System )BMS(
نظام اإدارة المبنى 

هو نظام تحكٍم حا�صوبي يتم تركيبه في المباني يتحكم ويراقب معدات 
المبنى الميكانيكية والكهربائية مثل معدات التهوية واالإ�صاءة واأنظمة 

الطاقة ومكافحة الحريق واالأمن. 

Building metering
قيا�ض ا�صتهالك
خدمات المبنى

ا�صتخدام اأجهزة قيا�س لمعرفة مدى ا�صتهالك خدمات المبنى )مثل المياه 
والكهرباء( لكل وحدة بناء.

 Building occupants
)also building users(
م�صتخدمو المبنى

االأ�صخا�س الذين ي�صتخدمون المبنى. وم�صتخدمو المبنى ب�صكل كامل هم 
الذين ي�صتخدمونه بما ال يقل عن 8 �صاعات في معظم االأيام. وم�صتخدمو 
المبنى ب�صكل جزئي هم الذين ي�صتخدمونه لمدة تقل عن 8 �صاعات في 
معظم االأيام. الم�صتخدمون العابرون مثل الزوار والزبائن والطالب هم 

الذين ي�صتخدمون المبنى باأوقات غير منتظمة.
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Building operator
�صاغل المبنى

ال�صخ�س الذي يملك ال�صيطرة الت�صغيلية الكاملة على المكان )اأر�س اأو مبنى 
اأو اأي جزء منها( �صواء كان مالكا اأو م�صتاأجرا اأو حائزا له اأو اأية �صفة 

اأخرى تجيز له اإ�صغال المكان.

Building owner
مالك المبنى

ال�صخ�س اأو الموؤ�ص�صة )حكومية اأو خا�صة( التي تملك المبنى و/ اأو االأر�س 
التي تتم عليها اأعمال البناء من )اإن�صاءات وتجديدات وهدم اأو اإزالة المبنى( 

اأو ممثلوهم.

Building permit
رخ�صة البناء

رخ�صة ت�صدر من بلدية دبي للقيام باأعمال البناء.

Building services
خدمات المباني

هي جميع الخدمات الالزمة لت�صغيل المبنى من الخدمات ال�صحية 
والميكانيكية والكهربائية وغيرها 

Built Up Area
)Total Floor Area(
الم�صاحة الطابقية 
االإجمالية

المجموع الكلي للم�صاحة المغطاة في مبنى اأو من�صاأة ُمقا�صًة بين االأوجه 
الخارجية لحدود المبنى �صاماًل ال�صرفات والبلكونات والبروزات وكذلك 
اأي اأجزاء اأخرى م�صقوفة مثل مواقف ال�صيارات وممرات الحركة والمناور 
واأماكن التفريغ وطوابق الخدمات واأحوا�س ال�صباحة واأية من�صاآت اأخرى 

في قطعة االأر�س.

Carpet
غطاء االأر�صيات

تغطية ثابتة لالأر�صية من مواد ا�صطناعية اأو طبيعية من�صوجة وت�صتثنى 
من ذلك الب�صط والبطانيات وال�صجاد القطع واأية اأغطية من�صوجة غير دائمة.

Carpool vehicles
مركبات النقل الم�صتركة

�صيارة م�صتركة ت�صتخدم ب�صكل خا�س لالنتقال اإلى العمل وغالبا من 
قبل االأ�صخا�س الذين يمتلك كل منهم �صيارته الخا�صة ولكن ينتقلون 
معًا لتوفير الكلفة وتقليل االإجهاد الناتج عن ال�صواقة ولت�صجيع وتعزيز 
المنافع االجتماعية والبيئية . ويجب اأن تكون هذه المركبات م�صجلة 

بهيئة الطرق والموا�صالت.

 Central Business
District )CBD(
منطقة االأعمال المركزية

هي منطقة دبي القديمة المعرفة بالئحة �صروط وموا�صفات البناء
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 Central Control and
 Monitoring System
)CCMS(
نظام التحكم
والمراقبة المركزي

نظام تحكم معتمٌد على الحا�صوب يتحكم ويراقب المعدات الكهربائية 
والميكانيكية مثل التهوية واالإ�صاءة واأنظمة الطاقة ومكافحة الحريق 

واالأمن في مبنى اأو عدد من المباني.

Central plant
المحطة المركزية

هي المعدات الرئي�صية داخل مبنى اأو مجموعة من المباني التي توفر التبريد 
والتهوية والتدفئة والمياه واأي خدمات اأخرى لكامل المبنى اأو المباني ، 
وتكون المحطة عادًة في موقع مركزي متو�صط بالن�صبة للمبنى اأو المباني.

Certified timber
الخ�صب الذي يحمل
�صهادة/عالمة مطابقة

عملية منح الخ�صب �صهادة اأو عالمة مطابقة هي عملية توؤدي اإلى الح�صول 
على �صهادة )مكتوبة( ومختومة ت�صادق على وتثبت من�صاأ مواد الخ�صب 
الخام وحالتها و/اأو اأهليتها ومطابقتها لمتطلبات معينة وغالبًا يتم ذلك 

بعد التحقق من �صحة ذلك من قبل طرف ثالث م�صتقل. 
اإن هذه ال�صهادة تهدف اإلى تمكين المعنيين من قيا�س ممار�صتهم الإدارة 
الغابات على �صوء المعايير المو�صوعة واإثبات االلتزام بتلك المعايير، 
وعادة ما ت�صتمل �صهادة اأو عالمة مطابقة الخ�صب على عن�صرين هما 
)�صهادة اال�صتدامة الإدارة الغابات ( التي ت�صدر في بلد المن�صاأ )و�صهادة 
المنتج ( التي تغطي �صل�صلة التوريد لالأ�صواق المحلية والت�صدير للخارج 

من م�صدر معتمد.

 Clorofluorocarbons
)CFCs(
كلوروفلوروكربون

مركبات الكلوروفلوروكربون هي مواد كيميائيه عديمة الرائحة واللون 
وغير قابلة لال�صتعال وغير �صامة وتتبخر ب�صهولة عند درجات حرارة 
منخف�صة مما يجعلها مواد تبريد مثالية ت�صتخدم في الثالجات ومكيفات 
الهواء كما ت�صتخدم على �صكل رغوٍة في ح�صوات المقاعد وكمواد عازلة، 
وحتى وقت قريب كانت ت�صتخدم ب�صكل وا�صع في علب ر�س الرذاذ الم�صغوط. 
الجوي  الغالف  االأوزون في  ا�صتنفاذ طبقة  المركبات ت�صبب  اإن هذه 

)ال�صتراتو�صفير(.

 Composite wood
products
منتجات الخ�صب المركب

هي منتجات خ�صبية مثل الخ�صب الرقائقي )االأبلكاج( واألواح الخ�صب 
االألواح  الم�صغوط وكذلك  الخ�صب  واألواح  االأبواب  المعالجة وح�صوات 

الكثافة. الليفية متو�صطة 
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Condensation
التكثف

هي عملية من خاللها يتحول الغاز اأو البخار اإلى �صائل. كما يطلق الم�صطلح 
على الماء نف�صه الذي ينتج من هذه العملية.

Construction activity
ن�صاط البناء

ي�صمل جميع االأن�صطة التي تكون جزءاً من عملية بناء جديدة اأو تعديل اأو 
اإ�صالح اأو �صيانة اأو تجديد اأو اأي تغييرات على المبنى.

 Construction and
demolition waste
مخلفات البناء والهدم

المخلفات التي تنجم عن عمليات البناء والتجديد وهدم وتفكيك الهياكل. 
وال تعتبر اأنقا�س مواقع البناء بما فيها التربة والنباتات وال�صخور من 

مخلفات البناء والهدم. 

Contractor
المقاول

اأي �صخ�س طبيعي اأو اعتباري مقيد ومرخ�س له مزاولة مهنة المقاوالت 
في االإمارة.

Control systems
اأنظمة التحكم

هي االأنظمة التي تتيح للم�صتخدمين تغيير/ تعديل م�صتوى االإ�صاءة 
وتكييف الهواء في الحيز.

Control zone )HVAC(
مناطق التحكم

هو الحيز اأو مجموعة من المناطق التي تكون متطلبات تدفئتها اأو تبريدها 
مت�صابهة وعليه يتم الحفاظ على تلك المتطلبات )مثل درجة الحرارة( 
با�صتخدام وحدة تحكم واحدة. ويمكن اأن تكون منطقة التحكم جزءاً من 

حيز كبير اأو مكتب منفرد اأو منزل �صغير. 

Cooling coil
ملف التبريد

انتقال  التفافي تعمل على  اأنابيب م�صنعة ب�صكل  اأنابيب و�صبكات  هو 
التبريد والهواء. الحرارة بين �صائل 

Cooling load
حمل التبريد

هو مقدار التبريد الذي يتطلبه المبنى ال�صتيفاء ال�صروط الت�صميمية المحددة 
من قبل بلدية دبي. ويتم تحديد مقدار التبريد ا�صتناداً اإلى نتائج ح�صابات 

الحمل الحراري المطلوبة من قبل بلدية دبي.
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Cooling tower
برج التبريد

جهاز للتخل�س من الحرارة الزائدة اإلى الجو. وي�صتخدم في اأبراج التبريد 
الماء المتبخر اأو الهواء فقط لتبريد �صائل الت�صغيل. ومن التطبيقات العملية 

ال�صائعة له التخل�س من حرارة الماء الم�صتخدم في تبريد المبردات.

 Corrective
maintenance
ال�صيانة الت�صحيحية

خدمة اأو اإجراءات �صيانة تهدف اإلى اإ�صالح اأعطال المعدات اأو االأ�صرار 
التي تلحق بها. ويتم تنفيذ هذه الخدمة بدون تخطيط م�صبق ا�صتجابًة 

لحدوث خطاأ طارئ.

 Cycles of
concentration
دورات التركيز

م�صتوى المواد ال�صلبة في ماء برج التبريد المعاد تدويره مقارنًة بم�صتوى 
المواد ال�صلبة في ماء التعوي�س االأولي قبل ا�صتخدامه. فاإذا كان الماء الذي 
يتم تدويره مثاًل يحتوي على ثالثة اأ�صعاف المواد ال�صلبة الموجودة في 
ماء التعوي�س االأولي قبل ا�صتخدامه عندها تكون دورات التركيز م�صاويًة 

لثالث )3(.

Daylighting
االإ�صاءة الطبيعية

ا�صتخدام ال�صوء الطبيعي الم�صتمد من ال�صم�س اأو ال�صماء لتوفير اإنارة 
لحيز داخلي.

 Demand Controlled
Ventilation )DCV(
التحكم بالتهوية ح�صب 
االإ�صغال

نظام تهوية اأوتوماتيكي يقلل كمية الهواء الخارجي المزود اإلى الداخل 
الأقل من معدالت الت�صميم وذلك عندما يكون االإ�صغال )اال�صتخدام( 
الحقيقي للم�صاحات الداخلية المخدومة بنظام التهوية اأقل من االإ�صغال 
الم�صمم له. اإن مقدار التهوية المطلوب غالبًا يتم تحديده با�صتخدام قيا�س 
مقدار ثاني اأك�صيد الكربون )CO2( في الحيز والذي يعك�س م�صتويات 

االإ�صغال)اال�صتخدام(.

 Designated preferred
parking spaces
مواقف ال�صيارات المميزة

هي اأماكن وقوف ال�صيارات االأقرب اإلى مدخل المبنى الرئي�صي با�صتثناء 
االأماكن المخ�ص�صة لذوي االحتياجات الخا�صة. اأو هي اأماكن وقوف 

ال�صيارات االأقرب اإلى مخارج الم�صاه الموؤدية اإلى مواقف ال�صيارات.
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District cooling
تبريد المناطق

اأو و�صائط  الحرارية في �صكل مياه مبردة  الطاقة  نظام تبريد يوزع 
اأخرى من م�صدر مركزي اإلى مباني متعددة اأو مرافق من خالل �صبكة 
التبريد  اإن  التبريد.  االأر�س لال�صتخدام في عملية  االأنابيب تحت  من 
)اأو طرد الحرارة( الذي توفره محطة مركزية مخ�ص�صه للتبريد يغني 
اإن نظام تبريد  اأنظمة تبريد منف�صلٍة في كل مبنى.  اإلى  الحاجة  عن 
المركزية  المحطة  المناطق يتكون من ثالثة عنا�صر رئي�صية وهي 
الحرارة(  الطاقة وتخزين  التبريد وتوليد  )والتي قد ت�صمل معدات 
)الذي يتاألف  الخا�س بالم�صتهلكين  التبريد  التوزيع ونظام  و�صبكة 
عادًة من وحدات مناولة الهواء واأنابيب الماء المبرد داخل المبنى(.

Diversity factor
معامل التغير

معامل يتعلق بالخ�صائ�س الحرارية لغالف المبنى وتقلبات درجات 
الحرارة والحمل الحراري لم�صتخدمي المبنى.

Drip water
delivery system
)drip irrigation(
نظام الري بالتنقيط

طريقة ري ذات كفاءة عالية حيث يتم توزيع المياه ب�صغط منخف�س خالل 
اأنابيب مدفونة واأنابيب فرعية تقوم بتوزيع المياه على التربة من خالل 

�صبكة من االأنابيب المثقبة اأو اأنابيب تنقيط .

Dual plumbed
ثنائي التمديدات 

المبنى اأو المن�صاأ الذي يتوفر فيه مجموعتين من االأنابيب واحدٌة لمياه 
ال�صرب واأخرى للمياه المعاد تدويرها اأو المياه الرمادية.

Ductwork
مجاري الهواء

تجهيزات محكمة االإغالق تحمل الهواء المكيف وتنقله اإلى جميع اأنحاء 
المبنى وت�صمل التجهيزات الطرفية التي تقوم بتوزيع الهواء.

Ductwork leakage
الت�صرب من مجاري الهواء

الهواء الخارج من مجاري الهواء غير المحكمة التي ت�صمح للهواء بالنفاذ 
عبر الت�صققات والفجوات الموجودة فيها.ويوؤدي ذلك اإلى زيادة في ا�صتهالك 

الطاقة من قبل مراوح هواء التزويد ومراوح الهواء الراجع.

Electrical system
المنظومة الكهربائية

االأ������ص�����الك وال���م���ف���ات���ي���ح ول�����وح�����ات ال����ت����وزي����ع وال���م���ح���والت 
واأج���ه���زة ال��ت��ح��ك��م ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة المثبتة ب�صكل دائ����م واالأج���ه���زة 
الكهربائية االأخ����رى الم�صتخدمة ف��ي ت��وزي��ع ال��ك��ه��رب��اء للمبنى.
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Electrical
sub-metering
العدادات الكهربائية 
الفرعية

تركيب عدادات منف�صلة لل�صماح بقيا�س الطاقة الكهربائية الم�صتخدمة 
في مناطق محددة اأو لمعدات واأجهزة معينة.

Electronic ballast
الكابح االإلكتروني

قطعة تعمل كمعدة الزمة للتحكم بفولتية م�صابيح الفلوري�صنت االبتدائية 
والت�صغيلية. وهذه القطع ت�صتخدم الدوائر الكهربائية االإ�صتاتيكية التي تقلل 

اإلى حد كبير اأو تمنع اأي ومي�س في الم�صابيح. 

Enabled access
تمكين المعاقين

ت�صميم الم�صروع بحيث ي�صمن اإمكانية ا�صتخدام و�صهولة و�صول المعاقين 
اإلى المبنى والتحرك خالله.

 Environmental
 tobacco smoke )ETS(
)second hand smoke(
الدخان ال�صلبي

الج�صيمات المحمولة في الجو والمنبعثة من احتراق ال�صجائر وتبغ الغليون 
وال�صيجار وال�صي�صة )االأرجيلة( وزفير المدخنين. 

Entrance lobby
بهو المدخل

الحيز الواقع مبا�صرة بين باب المدخل ومرافق المبنى الداخلية والذي 
يقوم بوظيفة االنتقال المرحلي اإلى داخل المبنى.

Equivalent
مكافئ

قيا�س اأو معيار اأو مادة مرجعية تعتبرها بلدية دبي ت�صاوي االأ�صل اأو 
اأف�صل منه.

Exhaust air
الهواء العادم

الهواء المزال من حيز المبنى والذي يتم ت�صريفه اإلى الخارج من خالل 
نظام تهوية ميكانيكية اأو طبيعية.

Facilities operator
م�صّغل المرافق

الجهة الم�صوؤولة عن �صيانة وت�صغيل مبنى اأو مرفق.

Fan systems
اأنظمة المراوح

نظام مراوح ي�صتخدم لتزويد المبنى بالهواء اأو �صفط الهواء من حيز في المبنى.
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Fenestration
تن�صيق النوافذ

ا�صم اآخر يطلق على العنا�صر المزججة في المبنى.

Fresh air
الهواء النقي

الهواء الخارجي الذي يزود به حيز في المبنى عن طريق نظام تهوية 
ميكانيكية اأو طبيعية ال�صتبدال الهواء الم�صتنفذ داخل المباني.

Glazed Elements
العنا�صر المزججة

جميع الم�صاحات في غالف المبنى التي ت�صمح بنفاذ ال�صوء بما في ذلك 
النوافذ واالألواح اللدنة والمناور واالأ�صقف ال�صفافة واالأبواب التي يكون 

اأكثر من ن�صفها زجاج والطوب الزجاجي.

Glazing area
الم�صاحات الزجاجية

م�صاحات العنا�صر المزججة من الجدران الخارجية للمبنى.

 Global Warming
Potential )GWP(
قابلية االحتبا�ض الحراري 
العالمي  

تعبر عن اإ�صهام غازات الدفيئة المحررة والمنبعثة اإلى الغالف الجوي في 
حدوث ظاهرة االحتبا�س الحراري.

Green roofs
االأ�صطح الخ�صراء

انظر )االأ�صطح المزروعة(.

 Greywater )grey
water, graywater(
المياه الرمادية 

مياه ال�صرف ال�صحي المنزلي غير المعالج التي لم تختلط مع �صرف 
المراحي�س. وت�صمل المياه الم�صتخدمة في االأد�صا�س والمغا�صل واأحوا�س 

اال�صتحمام واأحوا�س الغ�صيل وغ�صاالت المالب�س.

Halons
الهالونات

مواد م�صتخدمة في اأنظمة اإخماد الحرائق وطفايات الحريق وهي مواد 
ت�صتنفذ طبقة االأوزون في ال�صتراتو�صفير.

Hardscape
الر�صف الخارجي 

م�صاحة الموقع )با�صتثناء م�صاحة المباني( المر�صوفة بمواد �صلبة بما في 
ذلك الطرق ومواقف ال�صيارات والباحات وال�صاحات والممرات. 
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Hazardous fumes
or chemicals
االأبخرة الخطرة اأو
المواد الكيماوية الخطرة

االأبخرة اأو الغازات اأو المواد الكيماوية التي يمكن اأن توؤثر �صلبًا على 
�صحة االإن�صان عند ا�صتن�صاقه لها اأو عند مالم�صتها جلد االإن�صان. 
وتت�صمن اأي�صًا االأبخرة اأو الغازات اأو المواد الكيماوية التي يمكن اأن 
ت�صبب حالة خطرة )مثل المواد المتفجرة اأو المواد القابلة لال�صتعال(.

Hazardous waste
النفايات الخطرة

اأي نفايات يمكن اأن تت�صبب في اإحداث اأ�صرار كبيرة للب�صر والممتلكات اأو 
البيئة ب�صبب خ�صائ�صه الخطرة المتاأ�صلة بها. وتكون النفايات الخطرة 

باالأ�صكال ال�صلبة اأو ال�صائلة اأو الغازية اأو الر�صوبية اأو اأي مزيج بينها.

 Heat Island Effect
)HIE(
تاأثير الجزر الحرارية 

يحدث تاأثير الجزر الحرارية عند ارتفاع درجات الحرارة في المناطق 
الح�صرية واالأماكن المطورة بالمقارنة مع المناطق المجاورة غير المطورة 
ب�صبب احتبا�س الطاقة ال�صم�صية على االأ�صطح الم�صيدة. ومن االأ�صطح التي 
ت�صهم في تاأثير الجزر الحرارية ال�صوارع المعبدة واالأر�صفة ومواقف 

ال�صيارات والمباني.

Heat load calculation
ح�صاب الحمل الحراري

ح�صابات الحمل الحراري التي يجب اأن تقدم اإلى بلدية دبي الأخذ الموافقة 
عليها. ويجب اأن ت�صتند هذه الح�صابات على ت�صميم المبنى الذي �صيتم 
ت�صييده. كما يجب ا�صتخدام النماذج  والمحددات التي تطلبها بلدية دبي.

 Heat load calculation
parameters
محددات ح�صاب
الحمل الحراري

المحددات الت�صميمية الم�صتخدمة في ح�صاب الحمل الحراري ح�صب 
متطلبات بلدية دبي.

 Heating, ventilation,
 and air conditioning
)HVAC( system
نظام التدفئة والتهوية 
وتكييف الهواء

المعدات واأنظمة التوزيع والتجهيزات التي تقوم ب�صورة فردية اأو جماعية 
بتوفير عمليات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء لمبنى اأو جزء منه.
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 Heat Rejection
Equipment
االأجهزة الطاردة للحرارة

التجهيزات التي ت�صتخدم لتبديد الحرارة التي تنتج اأثناء عملية تكييف 
الهواء مثل اأبراج التبريد والتي قد تكون موجودة خارج غالف المبنى 
اإال اأنه قد تكون اأي�صًا جزء من مكونات معدات تكييف الهواء نف�صها مثل 

وحدات التكييف المنف�صلة اأو وحدات تكييف ال�صباك.

Heavy metals
المعادن الثقيلة

ت�صمل معادن الكادميوم والكروم والزئبق والزرنيخ. 

Heritage building
المبنى التراثي

المبنى ذو العنا�صر المعمارية التاريخية الواقع داخل المنطقة التاريخية 
بدبي حيث ال ي�صمح باأعمال الهدم والتغيير على المبنى اإال بعد الح�صول 

على موافقة الجهة المعنية.

Hydraulic elevator
م�صعد هيدروليكي 

م�صعد يعمل با�صتخدام �صغط ال�صوائل.

 Hydroclorofluorocarbons
)HCFC(
مركبات 
الهيدروكلوروفلوروكربون

�صوائل وغازات التبريد التي ت�صتخدم في معدات المباني  والتي ت�صتنفذ طبقة 
االأوزون في ال�صتراتو�صفير ولكن بدرجة اأقل من مركبات الكلوروفلوروكربون.

 Hydrofluorocarbons
)HFCs(
مركبات هيدرو فلورو كربون

�صوائل وغازات التبريد التي ال ت�صتنفذ طبقة االأوزون في ال�صتراتو�صفير 
ومع ذلك فاإن بع�س مركبات الهيدروفلوروكربون ت�صاهم في ظاهرة 

االحتبا�س الحراري ب�صكل كبير.

Industrial building
المبنى ال�صناعي

اأي مبنى ي�صتخدم بطريقة مبا�صرة في مجاالت الت�صنيع اأو التجهيز اأو 
الم�صاريع االإنتاجية التقنية اأو التخزين وي�صمل ذلك الور�س والم�صانع 

والمخازن.

Land clearing debris
اأنقا�ض اإخالء وتجهيز 
مواقع البناء

النفايات ال�صلبة الناتجة فقط من اأن�صطة اإخالء وتجهيز مواقع البناء بما 
في ذلك اأغ�صان وجذوع االأ�صجار والتربة وال�صخور.
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Land disturbance
االإ�صرار باالأر�ض

اأي م�صروع يغير فعليا �صكل االأر�س اأو غطاءها النباتي اأو يوؤثر على المياه 
فيها اأو يعري التربة اأو ي�صبب تاآكلها اأو تر�صيبها. وهي االأن�صطة التي ت�صتمل 
على اإخالء االأر�س واإزالة الغطاء النباتي وتعرية التربة اأو ت�صويتها اأو 
الحفر اأو الردم اأو تخزين وتجميع مواد االأر�س وال يقت�صر االأمر على ذلك 

بل يتعداه اإلى اأعمال م�صابهة.  

Legionella bacteria
بكتيريا لجيونيال

بكتيريا ليجيونيال كائنات حية م�صببة لمر�س المحاربين القدامى وهي 
�صكل اأقل �صاأنًا من حمى بونتياك. وهذه البكتيريا تنمو في الماء الذي تتراوح 
درجة حرارته من 20 اإلى 45 درجة مئوية وتنت�صر عن طريق رذاذ الماء.

Light fixture
وحدة االإنارة

وحدات االإنارة التي تحوي الم�صابيح ومو�صعها وتحجبها عن الروؤية 
وتوزع ال�صوء و وت�صمل كذلك التو�صيلة بم�صدر الطاقة االأمر الذي قد 

يتطلب ا�صتخدام كابح اإلكتروني. 

 Lighting Power
Density )LPD(
كثافة قوة

االإنارة الكهربائية 

قوة االإنارة الق�صوى لكل وحدة م�صاحة.

 Light Reflective Value
)LRV(
قيمة انعكا�ض ال�صوء

قيا�س الإجمالي كمية ال�صوء الممكن ا�صتخدامه والمرئي المنعك�س من �صطح 
ما في كل االتجاهات وبمقيا�س من �صفر % اإلى 100%. ويمثل ال�صفر 
في المائة �صطحًا اأ�صوداً حالكا والمائة بالمائة تمثل �صطحًا اأبي�صًا نا�صعًا. 
اإن اأكثر الجدران �صواداً تحقق قيمة انعكا�س �صوء )LRV( 5% تقريبًا 
واأكثر الجدران بيا�صًا تحقق قيمة انعكا�س �صوء )LRV(   85% تقريبًا.

Light Transmittance
معامل نفاذية ال�صوء

ن�صبة ال�صوء الخارجي الذي ينفذ اإلى الداخل من خالل العنا�صر الزجاجية 
وكلما ارتفعت هذه الن�صبة زادت كمية �صوء النهار الذي يدخل اإلى المبنى. 

Line of sight
خط الب�صر

هو خط وهمي من العين اإلى ج�صم مرئي اأو منظر ما.
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Local Species
النباتات المحلية

هي النباتات واالأ�صجار المحلية والنباتات المتكيفة مع البيئة المحلية.

 Low emitting and fuel
efficient vehicle
ال�صيارة  ذات الكفاءة 
العالية في ا�صتهالك الوقود 
ومنخف�صة انبعاث الغازات

 )RTA( هي المركبة التي تم اعتمادها من قبل هيئة الطرق والموا�صالت بدبي
باعتبارها ذات انبعاث غازات منخف�س اأو ذات كفاءة في ا�صتهالك الوقود.

Lux
اللك�ض

وحدة االإنارة في النظام الدولي. وهي ت�صاوي لومينًا واحداً في المتر المربع.

Mechanical system
نظام ميكانيكي 

تلك النظم داخل المبنى التي ت�صتمل على مكونات االأنظمة الميكانيكية اأو 
المعدات مثل نظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في المبنى وغيرها 

من االأنظمة الم�صابهة.

 Mechanical ventilation
)active ventilation(
التهوية الميكانيكية

التهوية التي يتم توفيرها بوا�صطة معدات تعمل بالطاقة مثل المراوح.

 Minimum Efficiency
 Reporting Value
)MERV(
قيمة الحد االأدنى من 
الكفاءة المقررة

قيمة الحد االأدنى من الكفاءة المقررة لتنقية الهواء )MERV( تعبير عن 
 )ASHRAE( كفاءة تنقية الهواء لمر�صح هواء يتم تقييمها با�صتخدام معيار
رقم 52.2 ) طرق االختبار ( ويتم تحديد اأداء مر�صح الهواء عن طريق مقارنة 
بين عدد الج�صيمات المحمولة جواً للهواء الداخل اإلى المر�صح والهواء الخارج 
منه )اأو اأي جهاز اأخر لتنقية الهواء( التي تتم تحت �صروط االختبار. وتعبر 

القيمة االأعلى ل�  )MERV( عن كفاءة تنقية اأعلى.

 Mixed mode
ventilation
التهوية المختلطة

الدمج بين التهوية الطبيعية و الميكانيكية.
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Monitoring equipment
اأجهزة مراقبة

هي معدات ت�صتخدم لت�صجيل وقيا�س اأو�صاع اأو حاالت لها عالقة بالمبنى 
اأو ت�صتخدم للتحقق من اأو�صاع تم �صبطها م�صبقًا وتقوم بوظيفة التحكم 

اأو االإنذار في حال تغير تلك االأو�صاع اأو الحاالت.

 Natural ventilation
)passive ventilation(
التهوية الطبيعية 

هي التهوية التي يتم توفيرها عن طريق التاأثير الحراري اأو تاأثير الريح اأو 
بتاأثير انت�صار الهواء من خالل النوافذ واالأبواب اأو اأي فتحات اأخرى في المبنى.

Negative pressure
�صغط �صلبي

هو �صغط اأقل من �صغط االأماكن المجاورة. 

Occupancy sensor
جهاز ا�صت�صعار االإ�صغال 

هو جهاز يك�صف عن وجود اأو عدم وجود اأ�صخا�س داخل منطقة معينة 
ووفقًا لذلك يتم تنظيم عمل  االإ�صاءة اأو المعدات اأو االأجهزة.

 Occupant Lighting
 Controls
اأجهزة التحكم باالإنارة 

هي و�صائل للتحكم بم�صتوى االإ�صاءة المتاحة ب�صهولة لم�صتخدمي المبنى 
وت�صمل مفاتيح الت�صغيل واالإطفاء.

Office
مكتب

المبنى الذي تجري فيه االأعمال الكتابية اأو االأن�صطة المهنية.

Opaque
معتمه )غير منفذة(

جميع م�صاحات غالف المبنى التي ال ينفذ ال�صوء منها وال يدخل من 
�صمنها النوافذ وفتحات خدمات المبنى مثل المناور والفتحات الم�صبكة.

Open grid pavement
الر�صف ال�صبكي المفتوح 

هي م�صطحات االأر�صفة التي يتم ت�صكيلها من وحدات اإن�صائية مع وجود 
فراغات بينها تمالأ بمواد منفذه مثل الرمل اأو الع�صب.

Outdoor environment
البيئة الخارجية

هي بيئة خارج حدود المباني وغير مح�صورة بجدران.

 Ozone Depletion
Potential )ODP(
المواد التي ت�صاهم في 
ا�صتنفاذ االأوزون

تعبير عن الم�صاهمة في اإتالف تدريجي لطبقة االأوزون في ال�صتراتو�صفير.
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 Parking area
– Enclosed
مواقف ال�صيارات المغلقة

هي الم�صاحة الم�صتخدمة من م�صاحة المبنى لوقوف ال�صيارات التي ال 
ت�صتوفي معايير مواقف ال�صيارات المفتوحة وتعتبر مغلقة وتتطلب تهوية 

ميكانيكية للتعوي�س عن نق�س التهوية الطبيعية.

Parking area
– Open
مواقف ال�صيارات المفتوحة 

هي الم�صاحة الم�صتخدمة من م�صاحة المبنى لوقوف ال�صيارات التي تتطلب 
فتحات موزعة ب�صكل متجان�س على جانبين اأو اأكثر بغر�س الح�صول 
على التهوية الطبيعية في كل م�صتويات مواقف ال�صيارات. ويجب اأن ال 
تقل ن�صبة الم�صاحة الكلية للفتحات المطلة على الخارج عن 20% من 
مجموع م�صاحة الجدران المحيطية )الخارجية( لكل م�صتوى من م�صتويات 
مواقف ال�صيارات وال يطلب فتحات على الجانب الثالث كما يف�صل اأن 
تكون الفتحات على جانبين متقابلين بغر�س توفير مجرى للتهوية.

Parking ventilation
تهوية مواقف ال�صيارات

هي التهوية المطلوبة للحفاظ على م�صتوى مر�ٍس من جودة الهواء في 
مواقف ال�صيارات.

Perimeter zone
المنطقة المحيطية

االأماكن الموجودة على المحيط الداخلي للحيز المتاخم للجدران الخارجية.

 Plumbing system
نظام تزويد المياه

مجموعة االأنابيب والم�صخات والمحاب�س والخزانات وال�صنابير واأجهزة 
التحكم وغيرها من االأجهزة المركبة ب�صكل دائم والم�صتخدمة في توزيع 

المياه داخل المبنى وخارجه.

Positive pressure
ال�صغط االإيجابي

هو �صغط اأكبر من �صغط االأماكن المجاورة.

Potable water
مياه ال�صرب

مياه �صالحة لال�صتهالك الب�صري.

Pressure differential
فرق ال�صغط

الفرق في ال�صغط بين نقطتين في نظام معين اأو بين حيزين مختلفين 
في المبنى.

  Preventative
maintenance
ال�صيانة الوقائية

خدمات �صيانة اأو اإجراءات تهدف اإلى منع اأو الحد من االأعطال اأو االأ�صرار 
التي قد تلحق بالمعدات.
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Primer
 طالء االأ�صا�ض

مواد تدهن على �صطح معين لتح�صين الت�صاق الدهان اأو المواد الال�صقة 
التي يتم عملها اأو تركيبها الحقًا.

Public building
مبنى عام

المبنى الذي ي�صتخدم من قبل عامة النا�س وي�صمل هذا النوع من المباني 
المن�صئات ال�صحية والمباني التعليمية والمباني الحكومية والم�صاجد ودور 
العبادة ومحطات التزود بالوقود ومراكز الت�صوق ومحالت البيع بالتجزئة 
ومكاتب البريد والبنوك والم�صارف والمتاحف والم�صارح وال�صينمات 

والمباني التاريخية والتراثية. 

Radiant
heat/temperature
م�صع للحرارة

االإ�صعاع الحراري هو الحرارة التي ت�صع من ج�صم �صاخن. والعن�صر الم�صع 
للحرارة قد يكون موجوداً في حال توفر م�صدر حرارة في بيئة ما. ومن 
االأمثلة على م�صادر االإ�صعاع الحراري ال�صم�س والنار واالأف��ران واآالت 

التجفيف واالأ�صطح ال�صاخنة واالآالت ال�صاخنة وما اإلى ذلك.

Recycling
اإعادة تدوير 

معالجة المواد الم�صتعملة وا�صتخدامها في منتجات جديدة لتجنب هدر 
مواد يمكن اال�صتفادة منها و تقليل ا�صتهالك مواد خام جديدة والحد من 
ا�صتخدام الطاقة وتقليل تلوث الهواء والماء وذلك عن طريق الحد من 

التخل�س من النفايات بالطرق التقليدية.

Reflectivity
)solar reflectance(
العاك�صية
)االنعكا�ض ال�صم�صي(

العاك�صية تقي�س مدى ارتداد االإ�صعاع ال�صم�صي عن مادة معينة.

Refrigerants
�صوائل و غازات التبريد

هي موائع الت�صغيل التي ت�صتخدم في دورات التبريد والتي تمت�س الحرارة 
عند درجات حرارة منخف�صة وتطرد الحرارة عند درجات حرارة المرتفعة.

Refurbish )Retrofit(
تجديد )تحديث(

تعديل اأ�صا�صي على مبنى اأو خدمات مبنى باال�صتبدال اأو تح�صين النوعية 
وقد يحدث ذلك عندما ي�صغل المبنى اأو جزء منه �صاكن جديد.

Regional materials
المواد المتوفرة اإقليميا

المواد التي يتم ا�صتخراجها و/اأو معالجتها و/ اأو ت�صنيعها داخل نطاق 
دول مجل�س التعاون الخليجي وهي االإمارات العربية المتحدة ومملكة 

البحرين والمملكة العربية ال�صعودية و�صلطنة عمان وقطر والكويت.
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Regularly occupied 
areas )non-residential 
buildings(
االأماكن الم�صغولة
ب�صورة منتظمة
)مباني غير �صكنية(

م�صاحات داخل المباني غير ال�صكنية حيث يقف اأو يجل�س م�صتخدموها 
اأثناء تاأدية عملهم اأو ا�صتخدامهم لها.

Relative humidity
الرطوبة الن�صبية

ن�صبة الكثافة الجزئية لبخار الماء في الهواء اإلى كثافة الت�صبع ببخار 
الماء عند نف�س درجة الحرارة ونف�س ال�صغط الكلي.

Residential/
Commercial Building
المباني ال�صكنية/التجارية

هذا النوع من المباني ي�صتمل على ال�صقق ال�صكنية و�صكن العمال و�صكن 
الطالب والمكاتب والفنادق والمنتجعات والمطاعم ومحالت بيع االأطعمة 

والمختبرات. 

Retail
بيع بالتجزئة

االأعمال التجارية المخ�ص�صة لبيع الب�صائع وال�صلع بكميات �صغيرة 
مبا�صرة اإلى الم�صتهلكين.

Reuse
اإعادة اال�صتخدام

اأي ن�صاط يطيل حياة عن�صر ما. ويتاأتى ذلك عادة من اإعادة ا�صتخدام  
العن�صر بنف�س القدرة ال�صابقة تقريبا.

Safety factor
معامل االأمان 

ح�صة مخ�ص�صة لتغطية اأي حمل تدفئة اأو تبريد اأكبر مما ا�صترط عليه 
بالت�صميم.

Sealants
مواد مانعة للت�صرب

مواد لزجة لها خا�صية االلت�صاق ت�صتخدم ب�صكل عام لغر�س الح�صو اأو 
منع الت�صرب اأو لعزل الفجوات �صد الماء اأو الربط بين �صطحين.

 Secure bicycle racks
or storage areas
اأماكن اأمنة مجهزة لوقوف 
الدراجات الهوائية

اأماكن يتم فيها تخزين و/ اأو تاأمين الدرجات الهوائية الخا�صة.  ويجب 
اأن تكون هذه االأماكن داخلية اأو مظللة اإذا كانت خارجية.

Service log book
�صجل الخدمة

كتاب ت�صجل فيه بالتف�صيل جميع اأعمال ال�صيانة لموقع محدد اأو اإحدى 
المعدات بما في ذلك معلومات محددة ب�صاأن ما تم تنفيذه من خدمة 

وتاريخها ومن قام بالعمل.
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Shading Coefficient 
)SC(
معامل الظل

مقيا�س لمقدار الحرارة المارة عبر الفتحات الزجاجية مقارنة بالحرارة 
المارة عبر زجاج �صفاف ب�صورة تامة ومكون من طبقة واحده. وهو ن�صبة 
ك�صب حرارة ال�صم�س في الظروف الطبيعية عبر الفتحات الزجاجية اإلى 
ك�صب حرارة ال�صم�س عبر الزجاج ال�صفاف مزدوج التقوية والبالغة �صماكته 

ما يقارب 3 ملم اأي ثمن بو�صة.

Showroom
معار�ض

اأي حيز مخ�ص�س للقيام باأعمال تجارية مثل عر�س ال�صلع بغر�س البيع 
بالجملة اأو التجزئة و ال يقل عر�س واجهة المعر�س االأمامية على ال�صارع 

عن ت�صعة اأمتار.

 Solar Reflectance
Index )SRI(
معامل االنعكا�ض ال�صم�صي

هو معامل يجمع بين العاك�صية والقدرة االإبتعاثية ويقي�س قدرة المواد 
على طرد حرارة ال�صم�س.  بحيث تكون  قيمة )SRI( للون االأ�صود القيا�صي 
  SRI العاك�صية 0.05 والقدرة االبتعاثية  0.90( ت�صاوي �صفر وقيمة(
لالأبي�س القيا�صي )العاك�صية 0.80  والقدرة االبتعاثية 0.90( ت�صاوي 
100. والمواد التي لها )SRI( عالي تمت�س قدراً اأقل من الحرارة وت�صتطيع 

تخفيف تاأثير الجزر الحرارية.  

Substrate
طبقة تحتية

مادة االأ�صا�س الأي عملية مثل الدهان والتي يتم تطبيقها للح�صول على 
اأغ�صية اأو طبقات من مواد مختلفة.

Thermal bridges
الج�صور الحرارية 

عن�صر اأو مجموعة عنا�صر غير المعزولة في غالف المبنى حيث تنتقل 
الحرارة من خاللها بمعدل اأعلى بكثير من المنطقة المحيطة بها ومثال 

ذلك مواد التثبيت المعدنية والج�صور الخرا�صانية واالأ�صقف واالأعمدة . 

Thermal comfort
الراحة الحرارية

حالة بيئة حرارية تم تجربتها تر�صي م�صتخدمي المبنى.

Thermal insulation
العزل الحراري

المواد اأو االأ�صاليب والعمليات الم�صتخدمة للحد من انتقال الحرارة 
وحيث تنتقل الطاقة الحرارية عن طريق التو�صيل اأو الحمل اأو االإ�صعاع 

الحراري فاإنه  يمكن الحد من تدفق الحرارة من خالل معالجة واحدة 
اأو اأكثر من هذه االآليات باالعتماد على الخ�صائ�س الفيزيائية للمواد 

الم�صتخدمة.
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 Thermal
transmittance
معامل انتقال الحرارة

المعروف اأي�صًا ب )U-VALUE( وهو معدل نقل الحرارة )في الواط( 
خالل متر مربع واحد لمبنى معين مق�صومًا على الفرق في درجات الحرارة 
بين جانبي المبنى ) الداخلي والخارجي( ويعبر عنه ب� )واط( لكل متر مربع 
لكل درجة كلفن اأو )W/m²K( واالأجزاء المعزولة جيداً في المبنى يكون 
لها معامل انتقال حرارة منخف�س في حين اأن االأجزاء المعزولة ب�صورة 

�صيئة يكون لها معامل انتقال حرارة عالي.

Total planted area
مجموع الم�صاحة المزروعة

مجموع الم�صاحات الخارجية المن�صقة والخ�صراء من قطعة اأر�س المبنى 
بما في ذلك الم�صاحات المن�صقة والخ�صراء على االأ�صطح )االأ�صطح الخ�صراء(.

Total vehicle
parking capacity
اإجمالي �صعة مواقف 
ال�صيارات

العدد االإجمالي الأماكن وقوف ال�صيارات داخل الموقع كما هو محدد من 
قبل بلدية دبي.

Totalising meter
عداد ح�صاب المجموع الكلي

عداد يقي�س مقدار التدفق ويعطي المجموع الكلي الذي مر من خالله على 
�صكل قراءة رقمية.

Toxic waste
نفايات �صامة

النفايات التي تحتوي على مواد �صامة والتي قد تكون لها اآثار خطيرة 
)ت�صبب الوفاة اأو اأمرا�س �صديدة( اأو اآثار مزمنة )ت�صبب ب�صكل بطيء اأ�صرارا 
يتعذر اإ�صالحها اأو تعوي�صها( حتى ولو كانت الكمية �صغيرة جداً اأو �صئيلة.

 Treated sewage
effluent )TSE(
مياه ال�صرف ال�صحي 
المعالجة

نتاج عمليات اإزالة الملوثات الطبيعية والكيميائية والبيولوجية من مياه 
ال�صرف ال�صحي. وينتج عن هذه العمليات �صوائل معالجة منا�صبة الإعادة 
ا�صتخدامها اأو ت�صريفها اإلى البيئة الطبيعية وكذلك ينتج عنها نفايات 

�صلبة )اأو ر�صوبية( .

U-value
)قيمة معامل انتقال الحرارة(

ارجع اإلى )معامل انتقال الحرارة(.

Urea formaldehyde
يوريا فورميلدهايد

مادة مركبه من اليوريا والفورميلدهايد ت�صتخدم في بع�س اأنواع الغراء 
)المواد الال�صقة(. والفورميلدهايد يكون في الطبيعة ب�صورة )مركبات 
ع�صوية متطايرة( )VOC(  والتي ت�صبب تهيج لمعظم النا�س عندما توجد 
بتركيز عاٍل وهي مواد م�صرطنة. اإن مركب ) اليوريا – فورميلدهايد( قد 

ينبعث منه )الفورميلدهايد( في درجة حرارة الغرفة.
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Variable air
volume system
نظام حجم الهواء المتغير

نظام معالجة هواء يكيف الهواء اإلى درجة حرارة ثابتة ويتحكم بتدفق 
الهواء ل�صمان تحقيق الراحة الحرارية.

Vegetated roof
)green roof(
االأ�صطح المزروعة 
)االأ�صطح الخ�صراء(

االأ�صطح المزروعة تتكون من غطاء نباتي وتربة اأو و�صيط زراعي فوق 
طبقات عازلة للماء مو�صوعة على اأ�صطح المباني. االأ�صطح المزروعة قد 
ت�صتمل اأي�صًا على طبقات اإ�صافية مثل موانع الجذور واأنظمة الت�صريف 
والري وقد ت�صتخدم الأغرا�س مختلفة من توفير للطاقة اإلى اال�صتفادة من 

مياه المطر وتقليل اآثارها باالإ�صافة اإلى الفائدة الجمالية.

Ventilation
)التهوية(

هي عملية تزويد الحيز بالهواء اأو طرد الهواء لل�صيطرة على م�صتويات 
ملوثات الهواء اأو م�صتويات الرطوبة اأو درجة الحرارة �صمن هذا الحيز.

Villa
فيال )دارة(

ح�صب تعريف الئحة �صروط وموا�صفات البناء ال�صادرة عن بلدية دبي

 Volatile Organic
Compound )VOC(
المركبات الع�صوية 
المتطايرة

مواد كيميائية ع�صوية ذات �صغط بخار عاٍل تقوم بتكوين االأبخرة 
ب�صهولة عند درجات الحرارة وال�صغط العادية. ويطلق هذا الم�صطلح 
عمومًا على المذيبات الع�صوية وُم�صافاٍت معينة للطالء وعلب الر�س 
الم�صغوطة والوقود )مثل البنزين والكيرو�صين( وم�صتقات تقطير النفط 
ومواد التنظيف الجاف وغيرها من المنتجات ال�صناعية واال�صتهالكية 

من اللوازم المكتبية اإلى مواد البناء. 

Wall Washing Light
وحدات االإنارة
)الأغرا�ض معمارية(

وحدة اإنارة ت�صتخدم الأغرا�س معمارية جمالية اأو اإعالنية ت�صمح باإ�صدار 
�صوء متغير االألوان اأو الومي�س )مع اإمكانية تعديل �صرعة حركتها( وتكون 
مبرمجة لتعمل تلقائيًا ويمكن اأن تعمل على اإ�صقاط ال�صوء لم�صافات طويلة 

ويمكن ا�صتخدامها داخل المبنى اأو خارجه.

Warehouse
م�صتودع

مكان تخزن فيه ال�صلع والب�صائع )مخزن(

Water feature
عن�صر مائي تجميلي

عنا�صر معمارية من �صنع االإن�صان ي�صتخدم فيها الماء مثل النوافير 
والبرك ال�صناعية وم�صاقط المياه وال�صالالت والجداول وغيرها التي لي�س 
الغر�س منها االت�صال اأو التما�س المبا�صر بين االإن�صان والماء. وعليه فاإن 
تعريف العنا�صر المائية التجميلية في هذه الالئحة ي�صتثني برك واأحوا�س 
ال�صباحة والعنا�صر المائية الم�صتخدمة في النوادي ال�صحية والمنتجعات.
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الف�صل الأول - المداخل وقابلية الحركة 301

مواقف ال�صيارات المميزة301.01

لجميع المباني الجديدة، با�ستثناء الفلل، والتي تحتوي على اأكثر من 20 موقفًا لل�سيارات، يجب 
تخ�سي�ص ما ل يقل عن 5% من مجموع مواقف ال�سيارات المطلوبة )وفق  القرار الإداري ال�سادر 
عن بلدية دبي والخا�ص باعتماد لئحة �سروط وموا�سفات البناء رقم 125 ل�سنة وذلك بالإ�سافة 
اإلى مواقف ذوي الحتياجات الخا�سة ح�سب المادة 27( لل�سيارات ذات الكفاءة العالية في ا�ستهالك 

الوقود ومنخف�سة انبعاث الغازات ومركبات النقل الم�سترك.

تمكين ذوي الحتياجات الخا�صة301.02

لجميع المباني الجديدة با�ستثناء الفلل ، يجب اللتزام بالقرار الإداري ال�سادر عن بلدية دبي 
باعتماد  لئحة �سروط وموا�سفات البناء ببلدية دبي رقم 125 ل�سنة 2001 بما يخ�ص بتمكين 
ذوي الحتياجات الخا�سة من الو�سول اإلى المبنى ب�سهولة والتنقل الداخلي والقدرة على التعامل 

مع مرافق المبنى المختلفة.

مواقف الدراجات الهوائية301.03

لجميع المباني الجديدة با�ستثناء الفلل ، يجب توفير اأماكن اآمنة ومجهزة لوقوف الدراجات الهوائية 
ومظللة �سمن المبنى اأو بمكان ل يزيد بعده عن 30 متراً من مدخل المبنى و�سمن حدود اأر�ص البناء.

ويكون العدد الالزم توفيره من مواقف الدراجات ليقل عن 15% من العدد الكلي لمواقف ال�سيارات 
المطلوبة وفق القرار الداري ال�سادر عن بلدية دبي والخا�ص باعتماد لئحة �سروط وموا�سفات 
البناء رقم 125 ل�سنة 2001(. اأما بالن�سبة ل�سكنات الطلبة و�سكنات العمال يجب تخ�سي�ص مواقف 

بن�سبة 15% على الأقل من عدد م�ستخدمي المبنى وبنف�ص ال�سروط ال�سابقة.

الف�صل الثاني - تن�صيق المواقع 302

النباتات المحلية302.01

لجميع المباني الجديدة، يجب ا�ستخدام نباتات واأ�سجار محلية اأو نباتات متكيفة مع المناخ المحلي 
لدبي وذلك بحد اأدنى 25% من الم�ساحة الكلية المزروعة �سمن حدود البناء بما في ذلك م�ساحة 
الأ�سطح الخ�سراء. وبالن�سبة لجميع الفيالت الجديدة ، يجب زراعة نخلة واحدة على الأقل داخل 

حدود اأر�ص الفيال.
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الف�صل الثالث - تلوث الجوار 303

الإ�صاءة الخارجية )التلوث والتحكم(303.01

لجميع المباني الجديدة يجب اأن تكون جميع وحدات الإنارة الخارجية الدائمة للمبنى:
با�ستثناء وحدات الإنارة المخ�س�سة لأغرا�ص معمارية جمالية ووحدات الإنارة الخا�سة  11

ل�سالمة الطيران المدني يجب اأن تكون وح��دات الإنارة الخارجية الدائمة محمية ومغطاة 
بحيث تكون الإ�ساءة المنبعثة من م�سدر ال�سوء )�سواء ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر عن طريق 

النعكا�ص اأو النك�سار ال�سوئي( م�سلطة اأ�سفل الم�ستوى الأفقي لم�سدر ال�سوء.
يجب اأن تكون جميع وحدات الإنارة )لأغرا�ص معمارية( الخارجية مغطاة اأو محمية لمنع  21

انت�سار ال�سوء ال�سادر منها اإلى ال�سماء ليال. كما يجب اأن ل تزيد ن�سبة الإ�ساءة المفقودة 
التي تتجاوز حدود الواجهة عن 10% من الإ�ساءة الم�سلطة على تلك الواجهة.

يجب اأن تكون اإ�ساءة الالفتات موجهة لالأ�سفل. 31
يج��ب اأن تكون جمي��ع وحدات الإنارة الخارجي��ة مزودة بنظام تحكم يوق��ف عملها اأثناء  41

توفر �سوء النهار.

الف�صل الرابع - الراحة المناخية المحيطة بالمبنى304

تاأثير الجزر الحرارية304.01

لجميع المباني الجديدة:

يج��ب اأن يكون معام��ل النعكا���ص ال�سم�س��ي )SRI( لجمي��ع الأ�سطح الخارجي��ة المعتمة  11
)غيرالمنفذة لل�سوء( ح�سب الجدول رقم )1( 304.01 وذلك لما ل يقل عن خم�سة و�سبعين 

في المئة )75 ٪( من م�ساحة ال�سطح:
جدول رقم )1( 304.01

الحد الأدنىنوع ال�سطح
SRI لمعامل النعكا�س ال�سم�سي

اأ�سطح �سديدة الميول
≤ 29)ميل اأكثر من 1 : 6 (

اأ�سطح اأفقية
≤ 78اأو ذات ميل خفيف

يجب اأن تكون الأجهزة الطاردة للحرارة والتي معدل ا�ستهالك الطاقة الكهربائية فيها اأكبر  21
من 4.0 كيلوواط والتي تبعث عوادمها خارجيا مثبتة على ارتفاع ل يقل عن 3 اأمتار من 

م�ستوى الطابق الأر�سي.
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الأ�صطح الخ�صراء304.02

تعفى المباني الجديدة من المتطلب رقم )1( من المادة )304.01( في حال توفير �سطح اأخ�سر بن�سبة 
ل تقل عن 30% من الم�ساحة الكلية لل�سطح.

ا�صتعمال الألوان الفاتحة في الواجهات304.03

وذلك  لجميع المباني الجديدة يجب اأن ل تقل قيمة انعكا�ص ال�سوء )LRV( للدهانات عن %45 
لما ل يقل عن 75% من م�ساحة واجهات المبنى الخارجية المدهونة.

توجيه الواجهات الزجاجية 304.04

لجميع المباني الجديدة با�ستثناء الفلل و المباني ال�سناعية يجب تحقيق التالي:
اأن يكون 50% من م�ساحة الزجاج الخارجي للمبنى )با�ستثناء الم�ساحات الزجاجية التي  11

خلفها جدران معزولة( مواجه للزاوية المح�سورة بي��ن ال�سرق وال�سمال الغربي ومقدارها 
150 درجة ابتداٍء من ال�سرق.

اأن يعالج الزجاج الخارجي الجنوبي والغربي للمبنى معالجة بيئيًة )با�ستثناء الم�ساحات  21
الزجاجية التي خلفها جدران معزولة(.

الر�صف الخارجي 304.05

لكافة المباني الجديدة يجب اأن يحقق 50% من الر�سف الخارجي اأي من التالي:
معامل النعكا�ص ال�سم�سي )SRI( لمواد الر�سف الخارجي ل يقل عن 29. 11
ا�ستخدام نظام الر�سف ال�سبكي المفتوح. 21
اأن يكون مظلاًل بغطاء نباتي. 31
اأن يظلل بمواد لها معامل انعكا�ص �سم�سي ح�سب الجدول رقم )1( 304.01. 41
الجمع بما ورد اأعاله. 51

تظليل الم�صارات و المداخل الرئي�صية304.06

لجميع المباني الجديدة با�ستثناء الفلل يجب اأن تكون ممرات وم�سارات الم�ساه الرئي�سية والتي 
تقع داخل حدود الأر�ص مغطاة ومظللة بمواد ذات معامل انعكا�ص �سم�سي اأكبر من اأو ي�ساوي القيم 

المذكورة في الجدول رقم )1( 304.01.
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الف�صل الخام�س - البناء بم�صوؤولية305

تاأثير اأن�صطة البناء والهدم305.01

لكافة المباني الجديدة يجب اللتزام بجميع القوانين والأوامر المحلية ولوائحها التنفيذية والإر�سادات 
الفنية والأدلة الإر�سادية ذات ال�سلة المتبعة في الإمارة والتاأكيد على اللتزام بما يلي:

يجب عدم الإ�سرار بالأر�ص اأو تجريف �سطح الأر�ص اأو تعرية اأو تر�سيب التربة  11
خارج حدود قطعة الأر�ص اأثناء القيام باأعمال البناء والهدم.

يجب عدم تلويث م�س��ادر المياه ال�سطحية والجوفية بمي��اه ال�سرف ال�سحي.  21
كما يجب اللت��زام ب�سروط بلدية دبي عند ت�سريف المياه مبا�سرة اإلى الأر�ص 

اأو البحيرات اأو المياه الجوية.
يج��ب اتباع اأ�ساليب تعم��ل على منع انت�سار الغبار الناج��م عن عمليات البناء  31

والهدم بما يتوافق مع متطلبات دليل ممار�س��ة ال�سالمة في اأعمال الإن�ساءات 
ال�سادر عن بلدية دبي.

يجب ف�سل وتخزين مخلفات البناء والهدم قبل نقلها. كما يجب اأن تكون اأماكن  41
التخزين م�سنفة عل��ى الأقل اإلى الركام والمع��ادن والأخ�ساب والمواد الجافة 

القابلة للتدوير والنفايات الخطرة.
يج��ب الح�سول على ت�سريح من اإدارة البيئة ف��ي بلدية دبي عند التخل�ص من  51

النفايات الخطرة. واأن يتم نقلها ح�سب الإر�سادات الفنية ودليل ممار�سة ال�سالمة 
في اأعمال الإن�ساءات ال�سادرة عن بلدية دبي.

يجب عدم ا�ستخدام مياه ال�سرب في مواقع الإن�ساءات اإل لغايات ال�سرب وال�ستخدام  61
في الحمامات واأعمال الخر�سانة وريها 

يجب اأن ل يتجاوز ال�سجيج الناتج عن عمليات البناء والهدم الحدود المن�سو�ص  71
عليه��ا ف��ي الإر�سادات الفني��ة ودليل ممار�س��ة ال�سالمة في اأعم��ال الإن�ساءات 

ال�سادرة عن بلدية دبي.
يجب تخزين المواد الكيميائية والوقود والمذيبات والمواد الخطرة ح�سب الإر�سادات  81

الفنية ودليل ممار�سة ال�سالمة في اأعمال الإن�ساءات ال�سادرة عن بلدية دبي.
يج��ب التقليل من التل��وث ال�سوئي ف��ي موقع البن��اء وذلك من خ��الل توجيه  91

م�سادر ال�سوء اإلى الأ�سفل وتحت م�ستوى الأفق �سمن حدود الموقع. كما يجب 
اأن تحق��ق �سدة الإ�ساءة ما هو من�سو�ص عليه ف��ي دليل ممار�سة ال�سالمة في 

اأعمال الإن�ساءات ال�سادر عن بلدية دبي.
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الف�صل ال�صاد�س - تقييم التاأثير البيئي306

تقييم التاأثير البيئي306.01

لجميع المباني الجديدة التي  تنطبق عليها اإحدى ال�سروط اأدناه ، يجب تقديم درا�سة تقييم الأثر 
البيئي و/اأو خطة اإدارة بيئية لعملية البناء وذلك للح�سول على موافقة من اإدارة البيئة في بلدية 

دبي في الحالت التالية:
اإذا كان ا�ستعمال المبنى لأغرا�ص �سناعية. 11
اإذا كان ا�ستعم��ال البناء تنت��ج عنه نفايات خط��رة اأو�سامة مث��ل المختبرات،  21

ومن�ساآت اإعادة تدوير النفايات، اأو من�ساآت معالجة النفايات. 
ويجب اإتباع الإجراءات الواردة في الإر�سادات الفنية ذات ال�سلة ال�سادرة عن اإدارة البيئة في بلدية 

دبي عند اإعداد درا�سة تقييم الأثر البيئي. 
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الف�صل الأول - التهوية وجودة الهواء 401

الحد الأدنى للتهوية لتحقيق جودة الهواء الداخلي401.01

لكافة �لمباني �لمكيفة �لجديدة و�لقائمة، يجب �أن يتم تزويد �لمبنى بتهوية ميكانيكية �أو تهـــوية 
مختلطة )ميكانيكية وطبيعية( بحيث تكون مطابقة للحــد �لأدنـــى مـن متـطــــلـبات �لـتـهـــوية �لــو�ردة 
في مـــرجـع �لــجــمـعـية �لأمــريـكيـة لــمـهنـد�سي �لـتـدفــئـة و�لـتـبـريـــد وتـكــيـيـف �لـهـــو�ء رقـــم 
)ASHRAE Standard 62-2007(.  ويتم تـحـــديـد كـثافة �إ�ســغال �لــحـيز حــــ�سب �لـنــ�ســـاط  
بنــاء� عــلى مـتــطـلـــبات بــلـدية دبــي �إن وجـدت  �أو �لرجوع �إلى مرجع �لجـــمعية �لأمــريـكية 

.)ASHRAE Standard 62-2007( لمهند�سي �لتدفــئة و�لتبريد وتكييف �لهو�ء رقـــم

جودة الهواء الداخلي اأثناء عملية البناء اأو التجديد اأو الترميم اأو الديكور401.02

لكافة �لمباني قيد �لإن�ساء �أو �لتجديد و�لترميم، يجب �أن تتم حماية م�ستخدمي �لمبنى وحماية  
معد�ت وتجهيز�ت �لمبنى من ملوثات �لهو�ء �لتي تن�ساأ �أو تنت�سر �أو تطلق �أثناء عمليات �لبناء �أو 
�لتجديد و�لترميم د�خل �لمبنى. بما في ذلك �لمو�د �ل�سامة �أو �لم�سرة لج�سم �لإن�سان مثل �لإ�سب�ستو�س 

و�لر�سا�س و�لمبيد�ت �لح�سرية و�لمعادن �لثقيلة و�لعفن و�لغبار و�لأبخرة و�لطالء،... �لخ.
ويجب غلق وحماية جميع فتحات �أنظمة  تكييف �لهو�ء و�لتهوية من ملوثات �لهو�ء. كما يجب تغطية 
جميع مجاري �لهو�ء وملحقاتها ب�سريط من �لبال�ستيك �أو �ل�سفائح �لمعدنية �أو و�سائل �أخرى لمنع دخول 
�لغبار �أو �لأو�ساخ �إلى منظومة �لتهوية و�لتكييف. ما لم يكن مطلوبا توفير تهوية ميكانيكية �أثناء �لإن�ساء.
وفي حال ��ستخد�م نظام �لتكييف و�لتهوية �أثناء عملية �لإن�ساء �أو �لتجديد و�لترميم، يجب تركيب 
 )MERV( مر�ســحات موؤقتة للهو�ء �لر�جع ذ�ت كفاءة تحقق �لحد �لأدنى من �لكــفاءة �لـمـقــررة
�لــو�ردة في مرجع �لجمعية �لأمريكية لمهند�سي �لـتــدفــئـة و�لـتـبريد وتــكـيـيـف �لــهــو�ء رقم 

)ASHRAE Standard 52.2-2007( �أو ما يعادله. 
يجب �إز�لة جميع مر�سحات �لهو�ء �لر�جع �لموؤقتة و��ستبد�لها باأخرى د�ئمة ذ�ت كفاءة تحقق �لحد 
�لأدنى من �لكفاءة �لمقررة )MERV( �لو�ردة في مرجع �لجمعية �لأمريكية لمهند�سي �لتدفئة و�لتبريد 
وتكييف �لهو�ء رقم )ASHRAE Standard 52.2-2007( �أو ما يعادله مبا�سرة قبل �إ�سغال �لمبنى.

مداخل الهواء ومخارج الهواء العادم401.03

لكافة �لــمـباني �لــجــــديدة و�لقائمة، يجب �أن تكون مد�خل �لهو�ء �لخارجي بما فيها �لأبو�ب 
و�لــنــو�فــــذ �لتي يمكن فـــتـحها على بعد مـــنــا�سب من مــــ�ســادر �لــتــلــوث �لـمــحـــتــملة للحــد 
من دخول �لرو�ئح و�لأدخنة �أو ملوثات �لهو�ء �إلى نظام �لتهوية  ح�سب متطلبات بلدية دبي �إن 
وجدت  �أو �لرجوع �إلى مرجع �لجمعية �لأمريكية لمهند�سي �لتدفئة و�لتبريد وتكــيـيف �لهو�ء رقم 

)ASHRAE Standard 52.2-2007( جدول رقم  )5.1(.
كما يجب ت�سريف �لهو�ء �لعادم بحيث يتم تجنب �إعادة دخوله �إلى نظام �لتهوية �أو �لمبنى ل�سمان 

�أن ل ي�سبح م�سدر �إزعاج لم�ستخدمي �لمبنى �أو م�ستخدمي �لمباني �لمجاورة �أو �لمارة.
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عزل م�صادر التلوث401.04

لكافة  �لمباني �لجديدة و�لقائمة ، يجب �أن يتم تزويد �لأماكن - �لتي تت�سمن �أن�سطة يتم فيها �نبعاث  
�أبخرة  �أو غاز�ت خطرة  �أو مو�د كيميائية – باأنظمة طرد منف�سلة لإحد�ث �سغط �سلبي د�خل �لحيز 
وطرد �لأبخرة و�لمو�د �لملوثة �إلى خارج �لمبنى مبا�سرة ل�سمان عدم �نتقال �لملوثات �إلى �لأماكن 

�لمجاورة. كما يجب تخزين �لب�سائع �لخطرة ح�سب متطلبات بلدية دبي.

النوافذ التي يمكن فتحها401.05

لكافة �لمباني �لجديدة، يجب توفير نو�فذ تفتح �إلى �لخارج ح�سب لئحة �سروط ومو��سفات �لبناء 
�ل�سادرة عن بلدية دبي ما لم تكن هناك متطلبات �سالمة تقيد فتح هذه �لنو�فذ.

�صمان جودة الهواء الداخلي في المباني الجديدة 401.06

لكافة �لمباني �لجديدة ي�سترط توفر تهوية منا�سبة لم�ستخدمي �لمبنى و�سمان جودة �لهو�ء �لد�خلي 
ح�سب �لإر�ساد�ت �لفنية �ل�سادر عن بلدية دبي.  و�لمباني �لتي تقوم بالإجر�ء�ت �لتالية �سوف يتم 

منحها �سهادة �سمان جودة �لهو�ء �لد�خلي من قبل بلدية دبي.  
فح�س جودة �لهو�ء �لد�خلي مبا�سرة قبل �إ�سغال �لمبنى بحيث ل يتجاوز �لحد �لأق�سى لملوثات  –�أ

�لهو�ء �لد�خلي �لحدود �لم�سموح بها �لمو�سحة في �لجدول رقم )1( 401.6 وتقديم تقرير عن 
مطابقة قيا�س جودة �لهو�ء �لد�خلي �إلى بلدية دبي. 

�لجدول رقم )1( 401.6– جدول �لحد �لأق�سى من �لملوثات ومدة قيا�س �لعينات

الجدول الزمني 
الحد الأق�صىنوع العيناتلأخذ العينات 

الم�صموح به
مـدة

اأخذ العينات

8 �ساعات> 0.08 جزء من �لمليون�لفورمالديهايدقبل �إ�سغال �لمبنى
ر�سد متو��سل

)�لمعدل �لزمني
للر�سد خالل

8 �ساعات(

�لعدد �لكلي للمركبات �لع�سوية 
)TVOC( لمتطايرة�

> 300مايكروغر�م
لكل متر مكعب

�لجزيئات �لعالقة
)> 10 مايكرون(

> 150 مايكروغر�م
لكل متر مكعب

�إجر�ء قيا�س جودة �لهو�ء من قبل �سركات ومختبر�ت متخ�س�سة معتمدة من بلدية دبي  –ب
و�إر�سال نتائج �لفحو�س �إلى �لبلدية.

معايرة �أجهزة قيا�س جودة �لهو�ء �لد�خلي معايرة �أولية وب�سورة دورية ح�سب متطلبات  –ج
�ل�سركة �لم�سنعة على �أن تتم �لمعايرة مرة و�حدة بال�سنة على �لأقل وذلك من قبل �سركات 
معايرة متخ�س�سة معتمدة من بلدية دبي. و�أن يتم حفظ �سهاد�ت �لمعايرة �لأولية و�لدورية 
في �سجل خا�س للتدقيق من قبل بلدية دبي وذلك للتاأكد من دقة �لقر�ء�ت وذلك ك�سرط لتجديد 

�سهادة �سمان جودة �لهو�ء �لد�خلي من قبل بلدية دبي.
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�صمان جودة الهواء الداخلي في المباني القائمة 401.07

لكافة �لمباني و�لمن�ساآت �لقائمة / �لفندقية و�لتعليمية و�ل�سحية ومر�كز �لت�سوق و�لمباني �لحكومية  
ودور �لرعاية �ل�سحية ودور �لعبادة و�لم�سارح و�ل�سينمات �أو �أي موؤ�س�سات ومباني قائمة �أخرى يتم 
تحديدها لحقًا من قبل بلدية دبي ي�سترط توفر تهوية منا�سبة لم�ستخدمي �لمبنى و�سمان جودة 
�لهو�ء �لد�خلي ح�سب �لإر�ساد�ت �لفنية �ل�سادر عن بلدية دبي. و�لمباني �لتي تقوم بالإجر�ء�ت 

�لتالية �سوف يتم منحها �سهادة �سمان جودة �لهو�ء �لد�خلي من قبل بلدية دبي.  
�إجــر�ء فـحـــو�س جـــودة �لهـــو�ء �لد�خــلي لت�سمل جميع �لملوثات �لمو�سحة في �لجدول رقم  –�أ

)1( 401.7 ل�سمان جودة هو�ء د�خلي منا�سبة لم�ستخدمي �لمبنى، بحيث ل تتجاوز ملوثات 
�لهو�ء �لد�خلي �لحدود �لم�سموح بها �لمو�سحة في �لجدول نف�سه كما يلي:- 

�لجدول رقم )1( 401.7– جدول �لحد �لأق�سى من �لملوثات ومدة قيا�س �لعينات

الجدول الزمني 
الحد الأق�صىنوع العيناتلأخذ العينات 

الم�صموح به
مـدة اأخذ 
العينات

* بتم �إعادة 
�إجر�ء �لفحو�سات 

للمرة �لأولى 
بتاريخ �أق�ساه 
2011/12/31

* بتم �إعادة 
�إجر�ء �لفحو�سات 
بعد فترة �أق�ساها 
خم�سة �سنو�ت من 

�آخر فحو�سات 
مطابقة تم 

�إجر�ئها من قبل 
�لموؤ�س�سة

8 �ساعات> 0.08 جزء من �لمليون�لفورمالديهايد
ر�سد 

متو��سل
)�لمعدل 

�لزمني
للر�سد خالل
8  �ساعات(

�لعدد �لكلي للمركبات
)TVOC( 300 مايكرو غر�م لكل متر مكعب�لع�سوية �لمتطايرة <

> 150 مايكرو غر�م لكل متر مكعب�لجزيئات �لعالقة )> 10 مايكرون(

�لأوزون
> 0.06 جزء من �لمليون

)�أقل من 120 مايكرو غر�م لكل متر مكعب (

ثاني �أوك�سيد �لكربون
> 800 جزء من �لمليون

)�أقل من 1440 مايكرو غر�م لكل متر مكعب(

�أول �أوك�سيد �لكربون
> 9 جزء من �لمليون

)�أقل من 10 مايكرو غر�م لكل متر مكعب(

�لعدد �لكلي للبكتريا
> 500 وحدة ت�سكيل م�ستعمرة

لكل متر مكعب

�لعدد �لكلي للفطريات
> 500 وحدة ت�سكيل م�ستعمرة

لكل متر مكعب

�إجر�ء قيا�س جودة �لهو�ء من قبل �سركات ومختبر�ت متخ�س�سة معتمدة من قبل بلدية دبي  –ب
و�إر�سال نتائج �لفحو�س �لمطابقة �إلى �لإد�رة �لمعنية في بلدية.

معايرة �أجهزة قيا�س جودة �لهو�ء �لد�خلي معايرة �أولية وب�سورة دورية ح�سب متطلبات  –ج
�ل�سركة �لم�سنعة على �أن تتم �لمعايرة مرة و�حدة بال�سنة على �لأقل وذلك من قبل �سركات 
معايرة متخ�س�سة معتمدة من بلدية دبي. و�أن يتم حفظ �سهاد�ت �لمعايرة �لأولية و�لدورية 
في �سجل خا�س للتدقيق من قبل بلدية دبي وذلك للتاأكد من دقة �لقر�ء�ت وذلك ك�سرط لتجديد 

�سهادة �سمان جودة �لهو�ء �لد�خلي من قبل بلدية دبي.
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فح�ص وتنظيف معدات التهوية والتكييف401.08

لكافة �لمباني �لجديدة و�لقائمة يجب مر�عاة �لحفاظ على نظافة معد�ت و�أجهزة �لتهوية و�لتكييف  
ووحد�ت مناولة �لهو�ء ومجاري �لهو�ء وفح�سها ح�سب �لمو��سفات �لقيا�سية �لمعتمدة و�لإر�ساد�ت 
�لفنية �ل�سادر عن بلدية دبي على �أن �أن تتم  �أعمال �لتنظيف و�لفح�س عن طريق �سركات �سيانة 
متخ�س�سة معتمدة من قبل بلدية دبي.�أو توفير ما يثبت �أن �لأجهزة �سيتم �سيانتها من قبل �ساغلو 

�لمبنى �إذ� توفرت لديه كو�در موؤهله ومعد�ت للقيام بذلك.

تهوية مواقف ال�صيارات 401.09

لكافة �لمباني �لتي تحوي مو�قف �سيار�ت مغلقة:
يجب توفير تهوية ميكانيكية ل�سمان عدم تجاوز تركيز غاز �أول �أوك�سيد �لكربون في �لمو�قف  –�أ

�لمغلقة عن )50( خم�سين جزء من �لمليون وذلك من خالل:
• تغيير �لهو�ء بمعدل �ست )6( مر�ت في �ل�ساعة على �لأقل بهو�ء خارجي.

• تركيب نظام تهوية ذو حجم هو�ء متغير يتم �لتحكم به من خالل �أجهزة ��ست�سعار تركيز 
غاز �أول �أوك�سيد �لكربون. ويجب توفير جهاز  ��ست�سعار تركيز غاز  �أول �أوك�سيد �لكربون 

و�حد لكل 400 متر مربع من م�ساحة �لموقف.
يجب توفير فتحات لتزويد جميع طو�بق مو�قف �ل�سيار�ت بالهو�ء �لخارجي. –ب
يجب �أن تكون �لمناطق �لماأهولة - مثل �لمكاتب ومر�كز �لت�سوق و�لفنادق و�سالت �لنتظار  –ج

و�أك�ساك بيع �لتذ�كر �لمت�سلة بمو�قف �ل�سيار�ت �لمغلقة – مزودة بهو�ء مكيف وتحت �سغط 
هو�ء �أعلى من �سغط �لهو�ء في منطقة مو�قف �ل�سيار�ت �لمجاورة. 

 يجب �أن تكون �أنظمة �لتهوية �لميكانيكية قادرة على �سحب �لهو�ء �لد�خلي بمعدل ل يقل عن  –د
ع�سر )10( مر�ت في �ل�ساعة بهدف �لتخل�س من �لدخان في حالة حدوث �لحريق. 

 يجب تركيب �أجهزة مر�قبة غاز �أول �أوك�سيد �لكربون تحتوي علي �أجهزة �ل�ست�سعار بحد �أدني  –ه
جهــاز و�حد  لكل 400 متر مربع من م�ساحة مو�قف �ل�سيار�ت على �أن تكون مزودة  بجهاز 
�إنذ�ر �سوتي يطلق تنبيها تلقائيا عندما ي�سل �أو يتجاوز تركيز �أول  �أوك�سيد �لكربون خم�سة 
و�سبعون )75( جزء من �لمليون. بحيث يتم تركيب هذه �لأجهزة بن�سبة ل تقل عن  خم�سة في 

�لمائة )5٪( من �لمناطق �لمر�قبة. 
 يجــب مر�قبــة تركيز غــاز �أول �أوك�سيد �لكربــون على مــد�ر �ل�ساعة  و�لتحكم بجــودة �لهو�ء  –و

في �لمباني �لتي توجد فيهــا نظام �إد�رة �لمبنى )BMS( �أو نظــام مركزي للتحكم و�لرقابة 
)CCMS(  من خالل هذه �لأنظمة.

 يجــب فح�س ومعايــرة �أجهــزة �لمر�قبة و�لقيا�ــس و�سيانتهــا كل �ستة )6( �أ�سهــر �أو ح�سب  –ز
تعليمــات �ل�سركة �لم�سنعة من قبل �سركات معايرة متخ�س�ســة معتمدة من بلدية دبي. كما 
يجب توثيق نتائــج �لفح�س و�لحتفاظ ب�سهاد�ت �لمعايرة في �لموقع بحيث ي�سهل �لتفتي�س 

عليها من قبل بلدية دبي. 
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تنظيم التدخين في الأماكن العامة 401.10

يمنــع �لتدخين منعًا باتــُا في جميع �لأماكــن �لعامة ح�سب �لأمر �لمحلــي رقم 11 ل�سنة  –�أ
2003 و�لتي ت�سمل ول تقت�سر على مر�كز �لت�سوق و�لفنادق و�لمطاعم و�لمباني �لحكومية 
و�لم�ست�سفيات ودور �لرعاية �ل�سحية و�لمباني �لتجارية و�ل�سركات و�لم�ساكن �لجماعية 
و�لمقاهــي و�أماكن �لت�سلية و�لترفيــه �أو �أي �أماكن �أخرى تحددها بلديــة دبي با�ستثناء 

�لأماكن �لم�سرح فيها بالتدخين.

تحدد �لأماكن �لم�سرح فيها بالتدخين ح�سب �ل�سو�بط �لو�ردة في �لدليل �لإر�سادي لتنظيم  –ب
�لتدخين في �لأماكن �لعامة  �ل�سادر عن بلدية دبي بالقر�ر �لإد�ري رقم  92 ل�سنة 2009 
و�لذي يحدد فيها �لأماكن �لعامة �لتي يحظر �لتدخين فيها تماما و�لأماكن �لتي ي�سمح 

�لتدخين فيها وفقا ل�سروط محددة.

يجب �أن تبعد �لأماكن �لمخ�س�سة للتدخين )25( قدما على �لأقل عن مد�خل ومخارج �لمباني  –ج
وفتحات �لنو�فذ و�ل�سبابيك وفتحات تزويد �أنظمة �لتهوية و�لتكييف بالهو�ء �لخارجي.

ي�سدر �لت�سريح �ل�سنوي لالأماكن �لم�سرح فيها بالتدخين من بلدية دبي - �إد�رة �ل�سحة  –د
و�ل�سالمة �لعامة بعد �أن يتم �إرفاق �لوثائق و�لمخططات �لمطلوبة و�لمو�سحة في �لدليل 

�لإر�سادي.

الف�صل الثاني - الراحة الحرارية402

الراحة الحرارية 402.01

لكافة �لمباني �لجديدة و�لقائمة يجب �أن تكون �أنظمة �لتهوية و�لتكييف )HVAC( قادرة على 
توفير جميع �ل�سروط �لتالية �لمو�سحة في �لجدول �أدناه لخم�سة وت�سعين في �لمائة )95%( من 

�أيام �ل�سنة.

الحدود الق�صوىالحدود الدنيا

DB: 22.5 °CDB: 25.5 °Cدرجة �لحر�رة �لجافة

RH: 30% RH:  60% �لرطوبة �لن�سبية

يجب �أن تتر�وح �سرعة �لهو�ء في �لأماكن �لم�سغولة بين )0.2-0.3( متر/ثانية.
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الف�صل الثالث - الراحة ال�صوتية403

التحكم ال�صوتي403.01

لكافة �لمباني �لجديدة يجب تحقيق �لمتطلبات �لمن�سو�س عليها في �لمر�جع �لمذكورة في �لجدول 
رقم )1( 403.01 وذلك لالأد�ء �ل�سوتي �لمرتبط بمعيار �ل�سجيج �لد�خلي �لناتج عن �لم�سادر �لخارجية 
وكذلك �لأد�ء �ل�سوتي �لمرتبط  بمعيار �ل�سجيج �ل�سادر عن �لأجهزة �لميكانيكية وقيم دليل �لعزل 

�ل�سوتي �لنا�سئ د�خليا وم�ستويات �سغط �ل�سوت �لد�خلي �لناتج عن �ل�سدمات.

الجدول رقم )1( 403.01  متطلبات التحكم بم�صتوى ال�صوت

نوع �لمبنىالمرجع

فيال/ مبنى �سكني *�لالئحة )E( من �سروط �لمباني �لبريطانية �لمعتمدة ) �إ�سد�ر 2003(

�لمن�ساآت �ل�سحية�لمذكرة �لفنية للمن�ساآت �ل�سحية �لبريطانية �لمعتمدة رقم 08-01 

�لمر�فق �لتعليمية **ن�سرة �لمباني رقم 93: �لت�سميم �ل�سوتي للمد�ر�س – �لدليل �لفني �لبريطاني

�لمو��سفة �لقيا�سية �لبريطانية رقم)8233:1999(
دليل �لممار�سة للعزل �ل�سوتي وخف�س �ل�سجيج في �لمباني 

�لمباني �لتجارية

�لمو��سفة �لقيا�سية �لبريطانية رقم)8233:1999(
دليل �لممار�سة للعزل �ل�سوتي وخف�س �ل�سجيج في �لمباني 

�لمباني �ل�سناعية

�لمو��سفة �لقيا�سية �لبريطانية رقم)8233:1999(
دليل �لممار�سة للعزل �ل�سوتي وخف�س �ل�سجيج في �لمباني 

�لمباني �لعامة

* �لمباني �ل�سكنية ت�سمل �لفلل و�ل�سقق و�سكن �لعمال و�سكن �لطالب.
** �لمن�ساآت �لتعليمية ت�سمل �لح�سانات و�لمد�ر�س �لبتد�ئية و�لثانوية و�لكليات و�لجامعات.



شروط ومواصفات المباني الخضراء 49شروط ومواصفات المباني الخضراء48

الف�صل الرابع - المواد الخطرة404

المواد منخف�صة النبعاث: الدهانات والطالء404.01

لكافة �لمباني بما في ذلك �لمباني �لقائمة في حالة �إعادة طالئها ، يجب ��ستخد�م دهانات 
ومو�د طالء ل تتجاوز مركباتها �لع�سوية �لمتطايرة )VOCs( �لحدود �لم�سموح بها وي�سترط 
�أن تحمل هذه �لمو�د �سهاد�ت/عالمة مطابقة من مختبر دبي �لمركزي �أو من جهة معتمدة 

من �لبلدية.

المواد قليلة النبعاث: المواد الال�صقة والمواد المانعة للت�صرب404.02

لكافة �لمباني بما في ذلك �لمباني �لقائمة  في حالة ��ستخد�م مو�د ل�سقة ومو�د مانعة 
للت�سرب، يجب �أن ل تتجاوز �لحدود �لق�سوى للمركبات �لع�سوية �لمتطايرة -�لموجودة 
في جميع �أنو�ع �لمو�د �لال�سقة و�لمو�د  �لمانعة للت�سرب ومو�د �لأ�سا�س �لم�ستخدمة د�خل 
�لمباني �لقيم �لم�سموح بها وي�سترط �أن تحمل هذه �لمو�د �سهاد�ت/عالمة مطابقة من مختبر 

دبي �لمركزي �أو من جهة معتمدة من �لبلدية.

غطاء الأر�صيات404.03

لكافة �لمباني �لعامة و�لتجارية �لجديدة و�لقائمة عند ��ستخد�م �سجاد جديد �أو ح�سو�ت �سجاد 
جديدة  �أن تكون حا�سلة على �سهاد�ت/عالمة مطابقة من مختبر دبي �لمركزي �أو من جهة معتمدة 
من �لبلدية. كـما يحــظر ��ســتـخـد�م �لـ�ســـجـاد في �ســكن �لـعـــمال و�لـمن�ســاآت �لـتـعــلـيـمـيـة �أو �أي 

�أماكن �أخــرى تـحــددهـا بلدية دبي.

الف�صل الخام�ص - الإ�صاءة الطبيعية والراحة الب�صرية405

توفير �صوء النهار الطبيعي405.01

لكافة �لمباني �لجديدة وح�سب طبيعة ��ستخد�مها، يجب توفير �إ�ساءة طبيعية كافية تعمل على 
تقليل ��ستخد�م �لإ�ساءة �لكهربائية وتح�سين �لظروف �لمعي�سية لم�ستخدمي �لمبنى وتوفير فتحات 

�لإ�ساءة ح�سب لئحة �سروط ومو��سفات �لبناء لبلدية دبي.
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الإطاللة405.02

لكافة �لمباني �ل�سكنية و�لتجارية و�لعامة �لجديدة، يجب توفير �إطاللة مبا�سرة على �لبيئة �لخارجية 
وذلك ح�سب لئحة �سروط ومو��سفات �لبناء لبلدية دبي.

الف�صل ال�صاد�ص - جودة المياه406

اأنظمة المياه وبكتريا الليوجينيال  406.01

لكافة �لمباني �لجديدة و�لقائمة يجب تطبيق ��ستر�طات دليل �لإر�ساد�ت �لفنية �ل�سادر عن بلدية 
دبي وتت�سمن ما يلي:

�سيانــة دورية لجميع �أنظمة و�سبــكات �لمياه �لتي يمكن �أن تولد رذ�ذ مــاء �أو ت�سبب �نت�سار  –�أ
قطر�ت �لمياه في �لهو�ء و�لتي ت�سمل ول تقت�سر علــى  �أبر�ج �لتكييف و�لمكثفات �لتبخيرية 
و�سبــكات �لمياه �لحارة )�لد�فئــة( و�لباردة و�لدو�سات و�أحو��س �لميــاه �لعالجية و�ل�سحية  
و�لنو�فير ومرطبات �لهو�ء وغيرها و�أن تتم �لمحافظة على نظافتها ومعالجتها وفح�س �لمياه 

فيها دوريا لل�سيطرة و�لتقليل من مخاطر �لتلوث ببكتريا �لليوجينال �أو �لتلوث �لجرثومي.
�لمحافظة على نظافة و�سيانة جميع �أجــز�ء ومعد�ت �أنظمة �لمياه و ملحقاتها و�لتي ت�سمل  –ب

ول تقت�سر على �سبكات �لميــاه �ل�سالحة لل�سرب و�سبكات �لمياه �لحــارة )�لد�فئة( و�لباردة 
وخز�نات �لمياه و�لم�سخات و�لأنابيب و�لتركيبات.

�أخذ عينات من �لمياه من �جل قيا�س و�ختبار �لمحتوى �لجرثومي/ �لبكتيري  وبكتريا �لليوجينال  –ج
 فح�ــس �لمياه و�لأجهزة و�لمعــد�ت �لخا�سة باأحو��س �ل�سباحة و�أحو��ــس �لمياه �لعالجية  –د

و�ل�سحية و�لجاكوزي- و�سيانتها و�لمحافظة على نظافتها.
فح�س �لمياه و�لأجهزة و�لمعد�ت �لم�ستخدمة في نظام �لري و�سيانتها و�لمحافظة على نظافتها. –ه

كما يتوجب �أن يتم �لفح�س و�أخذ عينات �لمياه من قبل مختبر�ت متخ�س�سة معتمدة من بلدية 
دبي.  كما يجب توثيق نتائج �لفح�س و�لحتفاظ بوثائق �ل�سيانة و�لمعالجة في �لموقع بحيث 

ي�سهل �لتفتي�س عليها من قبل بلدية دبي. 
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جودة المياه الم�صتخدمة في العنا�صر المائية التجميلية406.02

لكافة �لمباني �لجديدة و�لقائمة �لتي تحتوي على عنا�سر مائية تجميلية ذ�ت حجم مياه م�ستخدمة 
)مخزونة( �أكثر من 1000 لتر مكعب و�لتي يمكن �أن تولد رذ�ذ ماء �أو ت�سبب �نت�سار قطر�ت �لمياه 
في �لهو�ء و�لتي ت�سمل ول تقت�سر على �ل�ساللت و�لبرك و�لجد�ول ...�لخ  يجب �أن تتم �سيانتها 
و�لمحافظة على نظافتها ومعالجتها وفح�س �لمياه دوريا لل�سيطرة على و�لتقليل من مخاطر 
�لتلوث ببكتريا �لليوجينال �أو �لتلوث �لجرثومي على �أن ل تتجاوز �لحدود �لق�سوى �لمبينة في 

�لإر�ساد�ت �لفنية �ل�سادرة عن بلدية دبي.
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500

 البـــــاب الخامس
كفاءة إستخدام 

الطاقة
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الف�شل الأول - التر�شيد والكفاءة: الغالف الخارجي للمبنى 501

متطلبات الحد الأدنى لأداء الغالف الخارجي للمبنى501.01

لكافة المباني الجديدة المكيفة، يجب اأن اليتجاوز متو�سط معامل انتقال الحرارة )U( ومعامل الظل 
)SC( واأن ال يقل معامل نفاذية ال�سوء لعنا�سر الغالف الخارجي للمبنى عن القيم المحددة اأدناه. 

الجدران الخارجية والأ�ضطح والأر�ضيات: أاأ

يجب اأن ال يتجاوز متو�سط معامل انتقال الحرارة للعنا�سر الخارجية للمبنى والتي ت�سمل 
الجدران الخارجية واالأ�سطح واالأر�سيات )التي يتعر�ض جانب واحد منها اإلى الظروف 

الخارجية( عن القيم التالية:

)U= 0.30 W/m2K )maxمعامل انتقال الحرارة لل�سطح

)U= 0.57 W/m2K )maxمعامل انتقال الحرارة للجدار الخارجي واالأر�سيات

في حالة اإذا كانت االأر�سيات مالم�سة ل�سطح االأر�ض فاإن عزل االأر�سية يكون بعر�ض متر واحد 
على طول المحيط الخارجي للمبنى. 

تعامل العنا�سر المزججة التي خلفها األواح معزولة معاملة الجدران الخارجية )وعليه يجب اأن 
تحقق متطلبات االأداء للجدران الخارجية(.

العنا�ضر المزججة: أب
اإذا كانت الم�س��احة الكلية من الجدران الخارجية التي ت�س��مح بنفاذ ال�س��وء بن�سبة اأقل اأو  أ1

ت�ساوي )40٪( من الم�ساحة الكلية للجدار الخارجي فاإن اأداءها يجب اأن يحقق القيم التالية :

)max( W/m2K 2.1معامل انتقال الحرارة )مح�سوبة �سيفا(

)max( 0.40معامل الظل

)min( 0.25معامل نفاذية ال�سوء

اإذا كانت الم�س��احة الكلية من الجدران الخارجية التي ت�سمح بنفاذ ال�سوء بن�سبة اأكثر من  أ2
)40٪( واأقل من )60٪( من الم�س��احة الكلية للجدار الخارجي فاإن اأداءها يجب اأن يحقق 

القيم التالية:

)max( W/m2K 1.9معامل انتقال الحرارة )مح�سوبة �سيفا(

)max( 0.32معامل الظل

)min( 0.10معامل نفاذية ال�سوء
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اإذا كانت الم�ساحة الكلية من الجدران الخارجية التي ت�سمح بنفاذ ال�سوء بن�سبة اأكثر من اأو  أ3 
ي�ساوي )60%( من الم�ساحة الكلية للجدار الخارجي فاإن اأداءها يجب اأن يحقق القيم التالية:

)max( W/m2K 1.9معامل انتقال الحرارة )مح�سوبة �سيفا(

)max( 0.25معامل الظل

)min( 0.10معامل نفاذية ال�سوء

لواجهات المحالت والمعار�ض با�س��تثناء الطابق االأر�س��ي فاإن اأداء العنا�س��ر الزجاجية  أ4
يجب اأن يحقق القيم التالية:

)max( W/m2K 1.9معامل انتقال الحرارة )مح�سوبة �سيفا(

)max( 0.76معامل الظل

اإذا كانت ن�سبة م�ساحة االأجزاء الزجاجية على ال�سطح تقل عن اأو ت�ساوي )10%( من م�ساحة  أ5
ال�سطح فاإن اأداءها يجب اأن يحقق القيم التالية:

)max( W/m2K 1.9معامل انتقال الحرارة )مح�سوبة �سيفا(

)max( 0.32معامل الظل

)min( 0.40معامل نفاذية ال�سوء

اإذا كانت ن�سبة م�ساحة االأجزاء الزجاجية على ال�سطح تزيد عن )10%( من م�ساحة ال�سطح  أ6
فاإن اأداءها يجب اأن يحقق القيم التالية:

)max( W/m2K 1.9معامل انتقال الحرارة )مح�سوبة �سيفا(

)max( 0.25معامل الظل

)min( 0.3معامل نفاذية ال�سوء

الج�شور الحرارية501.02

لكافة المباني الجديدة المكيفة، يجب تفادي الج�سور الحرارية اأو عزلها اإن وجدت مثل نقاط 
االت�سال بين الج�سور الخرا�سانية اأو الج�سور المعدنية وبين الجدران الخارجية واالأعمدة وحول 
االأبواب والنوافذ والتي تعمل على ت�سرب الحرارة من الخارج اإلى داخل المبنى وذلك للتقليل من 

كمية الحرارة المنقولة.
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محددات ح�شاب الحمل الحراري501.03

لكافة اأنواع المباني الجديدة المكيفة، يجب ح�ساب الحمل الحراري ح�سب المحددات الت�سميمية التالية:
الحالة الخارجية للمبنى: أاأ

 46 درجة مئوية )115 درجة فهرنهايت(درجة الحرارة الجافة 

 29 درجة مئوية )85 درجة فهرنهايت(درجة الحرارة الرطبة

25 درجة )�سمال خط العر�ض(موقع مدينة دبي على خط العر�ض

13.8 درجة مئوية )25 درجة فهرنهايت(مدى التغير في درجات الحرارة في يوم الت�سميم 

الحالة الداخلية للمبنى: أب

24 درجة مئوية )75 درجة فهرنهايت(درجة الحرارة الجافة 

50% +/- 5%الرطوبة الن�سبية

يجب ا�ستخدام معامالت انتقال الحرارة الفعلية لالأ�سطح والحوائط والم�ساحات الزجاجية 	•
في الح�س��ابات اأو كما هو مذكور في المادة 501.01 والخا�س��ة بالحد االأدنى لمتطلبات 

اأداء الغالف الخارجي للمبنى.
عندما تكون معامالت التغير المطلوب ا�ستخدامها في ح�سابات الحمل الحراري غير معروفة 	•

فيجب ا�ستخدام المعامالت المبينة في دليل ASHRAE Fundamentals  ل�سنة 2009.

يجب اأن ل يزيد معامل الأمان الم�ضتخدم عن: أت

10%الحرارة المح�سو�سة 

 5%الحرارة الكامنة

يجب ح�ساب الحمل الحراري لكل حيز مكيف في �ساعة الذروة للحيز وبا�ستخدام برنامج 	•
م�سجل لدى بلدية دبي.

فقدان الهواء عن طريق المداخل والمخارج501.04

لكافة المباني الجديدة المكيفة با�ستثناء الفلل، يجب حماية جميع المداخل والمخارج لالأماكن 
المكيفة والم�ستخدمه ب�سكل معتاد عن طريق ت�سميم باب يقلل فقدان الهواء المكيف.

ت�شرب الهواء 501.05

لكافة اأنواع المباني الجديدة المكيفة، التي حمل التكييف فيها واحد ميغاوات اأو اأكثر يجب عمل 
اختبار الإثبات اأن ت�سرب الهواء من المبنى اأو اإلى داخل المبنى ال يتجاوز 10 متر مكعب في ال�ساعة 
لكل متر مربع من غالف المبنى )10 م3/�ض/م2( وذلك عند و�سع المبنى تحت فرق �سغط ي�ساوي 
50 با�سكال. ويجب اأن يتم االختبار وفقا للطريقة المعتمدة لدى بلدية دبي  واأن يتم من قبل �سركات 

معتمدة لدى بلدية دبي.
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الف�شل الثاني - التر�شيد والكفاءة: اأنظمة المباني502

كفاءة ا�شتخدام الطاقة أ اأجهزة واأنظمة تكيف الهواء502.01

لكافة المباني الجديدة المكيفة ، يجب اأن يكون معامل كفاءة الطاقة الأجهزة التكييف وطرق االإختبار 
طبقا للجدول رقم )1( 502.01 و )2( 502.01 اأواأي طريقة اأختبار اأخرى معتمدة من الجهة المخت�سة.

جدول رقم )1( 502.01

الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة لوحدات التكييف المتكاملة ووحدات التكثيف

طريقة
الختبار

احلد 
الأدنى 
للكفاءة 

)T3(

احلد 
الأدنى 
للكفاءة 

)T1(

النوع الفرعي
اأو حالة الت�ضنيف

نوع مقطع 
نوع وحدة التكييفحمل التربيدالت�ضخني

T1- ARI 210/240
T3- ISO5151

6.6 
EER

9.5 
EER

 65،000>جميع االأنواعوحدة تكييف منف�سلة
Btu/h

 وحدات تكييف مبّردة 
بالهواء

6.6 
EER

9.5 
EER

وحدة مجمعة مفردة

5.7 
EER

8.0 
EER

 30،000=>جميع االأنواعوحدة مجمعة مفردة
Bth/h

وحدات خالل الحائط 
مبّردة بالهواء

6.4 
EER

9.2 
EER 

 65،000>جميع االأنواعوحدة تكييف منف�سلة
Bth/h

وحدات بمجرى هواء 
محدود-�سرعة عاليه- 

مبّردة بالهواء
T1-ARI 340/360
T3-ISO5151

6.6 
EER

9.5 
EER

وحدة تكييف منف�سلة 
ووحدة مجمعة مفردة

مقاومة كهربائيه 
)اأو بدون(

>=65،000 
Btu/h and 
<135،000 
Btu/h

وحدات تكييف
مبّردة بالهواء

6.6 
EER

9.5 
EER

وحدة تكييف منف�سلة 
ووحدة مجمعة مفردة

باقي االأنواع

6.6 
EER

9.5 
EER

وحدة تكييف منف�سلة 
ووحدة مجمعة مفردة

مقاومة كهربائيه 
)اأو بدون(

>=135،000 
Btu/h and 
<240،000 
Btu/h 6.6 

EER
9.5 
EER

وحدة تكييف منف�سلة 
ووحدة مجمعة مفردة

باقي االأنواع

6.6 
EER

9.5 
EER

وحدة تكييف منف�سلة 
ووحدة مجمعة مفردة

مقاومة كهربائيه 
)اأو بدون(

>=240،000 
Btu/h
and 
<760،000 
Btu/h

6.6 
EER

9.5 
EER

وحدة تكييف منف�سلة 
ووحدة مجمعة مفردة

باقي االأنواع

6.3 
EER

9.0 
EER

وحدة تكييف منف�سلة 
ووحدة مجمعة مفردة

مقاومة كهربائيه 
)اأو بدون(

>=760،000 
Btu/h

6.3 
EER

9.0 
EER

وحدة تكييف منف�سلة 
ووحدة مجمعة مفردة

باقي االأنواع

ARI
210/240

14.0 
EER

وحدة تكييف منف�سلة 
ووحدة مجمعة مفردة

جميع
اأالأنواع

<65،000 
Btu/h

وحدات تكييف مبّردة 
بالماء اأو بالتبخبر



شروط ومواصفات المباني الخضراء 57شروط ومواصفات المباني الخضراء56

ARI 340/26014.0 
EER

وحدة تكييف منف�سلة 
ووحدة مجمعة مفردة

مقاومة كهربائيه 
)اأو بدون(

≥65،000 
Btu/h
and 
<135،000 
Btu/h 

وحدات تكييف مبّردة 
بالماء اأو بالتبخبر

14.0 
EER

وحدة تكييف منف�سلة 
ووحدة مجمعة مفردة

باقي االأنواع

14.0 
EER

وحدة تكييف منف�سلة 
ووحدة مجمعة مفردة

مقاومة كهربائيه 
)اأو بدون(

≥135،000 
Btu/h
and 
<240،000 
Btu/h

14.0 
EER

وحدة تكييف منف�سلة 
ووحدة مجمعة مفردة

باقي االأنواع

14.0 
EER
12.4 
PLV

وحدة تكييف منف�سلة 
ووحدة مجمعة مفردة

مقاومة كهربائيه 
)اأو بدون(

≥240،000 
Btu/h 

14.0 
EER

وحدة تكييف منف�سلة 
ووحدة مجمعة مفردة

باقي االأنواع

T1- ARI 365
T3- ISO5151

7.8 
EER

11.5 
EER

≥135،000 
Btu/h

وحدات تكثيف
مبّردة بالهواء

قيمة )IPLV( و�سروط االإختبار عند الت�سغيل الجزئي  تتطبق فقط  على االأجهزة التي يمكن تغيير حملها التبريد. أاأ
�سروط االإختبار )T3( ح�سب المعيار ISO5151   أب

جدول رقم )2( 502.01

الحد الأدنى لمعامل كفاءة الطاقة لمبردات المياه المتكاملة

احلد الأدنى طريقة الختبار
)T3( للكفاءة

احلد الأدنى 
)T1( نوع وحدة التكييفحمل التربيدللكفاءة

T1 - ARI 550/590
T3-ISO5151

1.9 COP2.8 COP
3.05 IPLV

وحدات مبّردة بالهواء مع مكثفات جميع القدرات
وتعمل بالكهرباء

2.1 COP3.1 COP
3.45 IPLV

وحدات مبّردة بالهواء بدون مكثفات جميع القدرات
وتعمل بالكهرباء

T1 - ARI 550/590
T3-ISO5151

2.75 COP4.2 COP
5.05 IPLV

وحدات مبّردة بالمياه تعمل بالكهرباء جميع القدرات
موجبة االإزاحة )لها �سواغط تردديه(

T1 - ARI 550/590
T3-ISO5151

2.9 COP4.45 COP<150 tons وحدات مبّردة بالمياه تعمل بالكهرباء
موجبة االإزاحة )لها �سواغط دورانية 

ولولبية وحلزونية( 3.2 COP4.9 COP
>=150 tons and 
<300 tons

3.6 COP5.6 COP >= 300 tons

ARI 550/5906.0 COP<150 tons وحدات مبّردة بالمياه تعمل بالكهرباء
لها �سواغط طرد مركزي

6.5 COP
7.1 IPLV

>=150 tons and 
<300 tons

6.5 COP
7.68 IPLV

>=300 tons

يتبع في ال�ضفحة التالية
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تكملة: جدول رقم )2( 502.01

ARI 560
0.7 COPوحدات تعمل باالإمت�سا�ض مبردة جميع القدرات

بالهواء ذات التاأثير المفرد

0.7 COPوحدات تعمل باالإمت�سا�ض مبردة جميع القدرات
بالمياه ذات التاأثير المفرد

1.1 COP 
1.1 IPLV

وحدات تعمل باالإمت�سا�ض ذات التاأثير جميع القدرات
المزدوج واالإ�ستعال الغير مبا�سر

1.2 COP
1.2 IPLV

وحدات تعمل باالإمت�سا�ض ذات التاأثير جميع القدرات
المزدوج واالإ�ستعال المبا�سر

الخارج  المائع  تكون درجة حرارة  التي  المبردات  فيها  بما  المبردات  اأنواع  تنطبق على جميع  المياه  لمبردات  المتطلبات  	•اإن 
منها < 4.5 درجة مئوية.

التحكم بالتهوية ح�شب الإ�شغال502.02

لكافة المباني الجديدة المزودة بالتهوية الميكانيكية واأنواع المباني القائمة التي تحددها بلدية 
دبي، يجب ا�ستخدام نظام تحكم بالتهوية ح�سب االإ�سغال )DCV( بوا�سطة قيا�ض تركيز ثاني 
اأوك�سيد الكربون )CO2( ، اأو با�ستخدام اأية و�سائل اأخرى لتحديد عدد م�ستخدمي المبنى وذلك 
لالأماكن التي م�ساحتها تزيد عن مائة )100( متر مربع )m2( ولها ن�سبة اإ�سغال ت�سميمية اأكبر 
من اأو ي�ساوي )25( خم�سة وع�سرين �سخ�سًا لكل مائة متر مربع )100m2(. وعند عدم وجود 
 ASHRAE( تحديد لن�سبة االإ�سغال الت�سميمية يتم ا�ستخدام القيم االفترا�سية المذكورة في مرجع

.6.1 62.2-2007( جدول 

يجب اأن تكون ن�سبة تركيز ثاني اأوك�سيد الكربون CO2 اأقل من ثمانمائة )800( جزء من المليون.

يجب اأن يطلق النظام اإنذار تنبيه اإذا ارتفع تركيز CO2 عن األف )1000( جزء من المليون. هذا 
التنبيه اإما اأن يتم ر�سده تلقائيا بوا�سطة نظام التحكم المركزي، اإن وجد، اأو اإعطاء اإ�سارة تنبيه 

في الموقع تكون م�سموعة اأو مرئية.

 ،DCV لكافة المباني، بما في فيها المباني القائمة المزودة  بنظام تحكم بالتهوية ح�سب االإ�سغال
ال بد من فح�ض ومعايرة اأجهزة ا�ست�سعار ثاني اأوك�سيد الكربون CO2  طبقا لتعليمات الم�سنع على 

اأن ال تتجاوز مدة اثني ع�سر )12( �سهرا وذلك من قبل �سركة معتمدة من بلدية دبي.  
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الم�شاعد وال�شاللم المتحركة502.03

لكافة المباني الجديدة:-
ال�ضالل���م المتحركة - يجب تركيب وحدات تحكم لخف�ض �س��رعة ال�س��لم اأو اإيقافه عند عدم  أاأ

ا�ست�سعار اأية حركة. ويجب اأن تكون ال�ساللم المتحركة م�سممة بموا�سفات لتر�سيد ا�ستهالك 
الطاقة كما هو مو�سح تاليًا:-

ال�سرعة المخف�س��ة: يجب اأن تتغير حركة ال�س��لم المتحرك اإلى �س��رعة بطيئة عندما ال يتم  أ1
ا�ست�س��عار اأية حركة خالل م��دة ال تزيد عن 3 دقائق. ويجب اأن يتم اال�ست�س��عار من خالل 

ا�ستخدام خاليا �سوئية مثبتة عند طرفي ال�سلم.
اال�ستخدام عند الطلب: يجب اأن يتوقف ال�سلم المتحرك عن الحركة عندما ال يتم ا�ست�سعار اأية  أ2

حركة لمدة ال تزيد عن 15 دقيقة. ويجب اأن تكون ال�ساللم المتحركة الخا�سة باال�ستخدام 
عند الطلب م�س��ممة بتقنية بداية الت�س��غيل الناعمة الموفرة للطاقة. ويجب اأن يبداأ ال�س��لم 
المتحرك العمل تلقائيًا عند ا�ست�سعار اأية حركة عبر الخاليا ال�سوئية المثبتة عند طرفي ال�سلم.

الم�ضاعد أ يجب اأن تكون الم�س��اعد مزودة باأجهزة تحكم تقل��ل الحاجة اإلى الطاقة. الأجل  أب
ذلك، يجب اأن ت�سم الم�ساعد العاملة بالجّر الموا�سفات التالية:-

 اأجهزة تحكم عاملة بالتيار المتردد ذات الفولتية المتغيرة والتردد المتغير )VVVF( في  أ1
الم�ساعد غير الهيدروليكية.

نظام اإنارة عالي الكفاءة في ا�ستهالك الطاقة مع اأجهزة تحكم تطفئ االإنارة اإذا لم ي�ستخدم  أ2
الم�سعد لمدة تزيد عن 5 دقائق.

كثافة قوة الإنارة الكهربائية داخل المباني502.04

لكافة المباني الجديدة: يجب اأال تتجاوز كثافة قوة االإنارة الكهربائية الأحمال االإنارة الداخلية 
المت�سلة، في االأنواع المختلفة من المباني، قيمة الواط لكل متر مربع من مجمل م�ساحة االأر�سيات، 

وذلك ح�سب الجدول )1( 502.04.
اجلدول )1( 502.04 أ كثافة قوة الإنارة الكهربائية الداخلية

اأق�ضى معدل واط لكل متر مربع )واط/م2( من مجمل م�ضاحة المبنىنوع المبنى

10المكاتب، الفنادق، المنتجعات، المطاعم

12المرافق التعليمية

13المن�ساآت ال�سناعية

14محالت التجزئة، مراكز الت�سوق، ور�ض العمل

8الم�ستودعات

اأما كثافة قوة االإنارة الكهربائية في اأنواع المباني غير المدرجة في الجدول )1( 502.04 فيجب 
اأال تتجاوز القيم الواردة في الجدول 9.5.1 من معيار 90.1-2007 للجمعية االأمريكية لمهند�سي 
التدفئة والتبريد وتكييف الهواء ASHRAE، اأو ما يعادله، ح�سب موافقة هيئة كهرباء ومياه دبي.
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كثافة قوة الإنارة الكهربائية الخارجية502.05
لكافة المباني الجديدة: يجب اأال يتجاوز كثافة قوة االإنارة الكهربائية الأحمال االإنارة الخارجية 

المت�سلة، في االأنواع المختلفة من المباني، القيم المو�سحة في الجدول )1( 502.05
اجلدول )1( 502.05 أ  كثافة قوة الإنارة الكهربائية اخلارجية

اأق�ضى ا�ضتهالك بواط لكل متر مربع اأو متر طوليم�ضاحة المبنى
1.6 واط/م2المواقف غير المغطاة

3.3 واط/متر طوليالممرات بعر�ض يقل عن 3 اأمتار
2.2 واط/م2الممرات بعر�ض 3 اأمتار اأو اأكثر

10.8 واط/م2ال�ساللم الخارجية

98 واط/متر طولي بعر�ض البابالمداخل الرئي�سية

66 واط/متر طولي بعر�ض الباباالأبواب االأخرى
5.4 واط/م2مناطق البيع المك�سوفة )ت�سمل مناطق بيع ال�سيارات(

2.2 واط/م2 من كل جدار اأو �سطح م�ساء اأو 16.4 واجهات المباني
واط/متر طولي من طول كل جدار اأو �سطح م�ساء

13.5 واط/م2نقاط التفتي�ض عند البوابات في المناطق الخا�سعة للحرا�سة
400 واط لكل نقطةنقاط البيع لل�سيارات في مطاعم الوجبات ال�سريعة

اأما كثافة قوة االإنارة الكهربائية في اأنواع المباني غير المدرجة في الجدول )1( 502.05 فيجب 
اأال تتجاوز القيم الواردة في الجدول 9.4.5 من معيار 90.1-2007 للجمعية االأمريكية لمهند�سي 
التدفئة والتبريد وتكييف الهواء ASHRAE، اأو ما يعادله، ح�سب موافقة هيئة كهرباء ومياه دبي.

اأجهزة التحكم بالإنارة502.06

لكافة المباني الجديدة ما عدا الفلل والمن�ساآت ال�سناعية:
يجب توفير اأجهزة التحكم باالإنارة، لل�سماح باإطفاء االإنارة عندما تكون م�ستويات اإنارة النهار  أاأ

الطبيعية كافية، اأو عندما تكون الم�ساحات غير م�سغولة، ولل�سماح بالتحكم بم�ستويات االإنارة.
يجب تقليل االإنارة في المناطق الم�س��تركة التي ال تكون م�س��غولة في العادة، مثل  الممرات  أب

والردهات، اإلى ما ال يزيد عن %25 من قوتها االعتيادية، عندما ال تكون م�سغولة.
ف��ي المكاتب والمراف��ق التعليمية، يج��ب تركيب اأجهزة تحك��م في كافة المناطق الم�س��اءة  أت

لال�ست�سعار بوجود الم�ستخدمين قادرة على التحكم باالإنارة الكهربائية اإطفاء وت�سغياًل وفقًا 
الن�سغال المكان، ما لم تكن هناك حاجة لالإنارة الدائمة للمكان بداعي االأمن.

في المكاتب، اإذا كانت كثافة قوة االإنارة الكهربائية اأقل من 6 واط لكل متر مربع من مجمل م�ساحة  أث
االأر�سيات، فلي�ست هناك حاجة اإلى تطبيق متطلبات التحكم الواردة في النقطة ‘ج’ من هذا الت�سريع.

ُيو�سى )اختياريًا( في المكاتب، بتركيب اأنظمة تحّكم باالإنارة ت�سم م�ست�سعرات م�سنوعة من  أج
الخاليا ال�سوئية قادرة على �سبط م�ستويات االإنارة الكهربائية، لتكون مكملة الإنارة النهار 
الطبيعية، عند الحاجة، في الم�ساحة الواقعة بين النوافذ الخارجية ولغاية 6 اأمتار في العمق 
في المكاتب. ويجب اأن يوفر مزيج االإنارة الطبيعية والكهربائية م�س��توى ا�ست�ساءة يتراوح 
بين 400 و500 لوك�ض Lux. قد يتجاوز م�س��توى االإ�ساءة 500 لوك�ض Lux عندما يكون 

االعتماد في االإنارة كاماًل على �سوء النهار، واالإنارة الكهربائية غير م�ستخدمة.
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الكوابح الإلكترونية 502.07

في كافة المباني الجديدة، يجب ا�ستخدام الكوابح االإلكترونية مع م�سابيح الفلور�سنت وم�سابيح 
الهالوجين ذات قدرة 150 واط اأو اأقل. يجب اأن تحمل الكوابح االإلكترونية مل�سقات تبين توافقها 

مع المعايير الدولية المعتمدة من هيئة كهرباء ومياه دبي وبلدية دبي.

اأنظمة التحكم باأنظمة التدفئة والتهوية وتبريد الهواء502.08

لكافة المباني الجديدة عدا الفلل، يجب اأن تكون اأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء مزودة 
باأجهزة تحكم ت�سمن تحقيق الكفاءة في ا�ستهالك الطاقة، بما يتوافق مع الق�سم 6.4.3 من معيار 
90.1-2007 للجمعية االأمريكية لمهند�سي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء ASHRAE، اأو ما 

يعادله، ح�سب موافقة هيئة كهرباء ومياه دبي/بلدية دبي.
اأنظمة التدفئة والتهوية  اأن تكون موا�سفات التحكم التالية، على االأقل، م�سمولة �سمن  يجب 

وتكييف الهواء:-
تق�سيم اأنظمة التحكم اإلى مناطق تحكم فرعية م�ستقلة تتعامل مع كل منطقة في المبنى ح�سب  أاأ

التعر�ض اإلى ال�سم�ض، اأو ِحمل التبريد، اأو طبيعة اال�ستخدام.
يجب اأن تكون كافة مناطق التحكم الم�ستقلة قادرة على: أب

التحكم الم�ستقل بدرجة الحرارة.	•
اإيقاف النظام عندما ال يكون المبنى اأو الجزء المتحكم به من المبنى، م�سغواًل.	•

ت�سغيل المحطة المركزية فقط عندما تتطلب ذلك اأنظمة المناطق. أج

اأنظمة التحكم للغرف الفندقية502.09

 في كافة الفنادق الجديدة، يجب اأن ت�ستمل كل غرفة من غرف النزالء على اأنظمة تحكم تتيح 
اإطفاء االإنارة واإيقاف التكييف والكهرباء عندما ال تكون الغرفة م�سغولة. اإ�سافة اإلى ذلك، يو�سى 
)اختياريًا( باأن ت�ستمل كل غرفة على نظام تحكم يقوم باإيقاف التكييف اإذا اأُبقي على باب ال�سرفة 

اأو نافذة الغرفة مفتوحة.

نظام ا�شترجاع الطاقة من الهواء العادم502.10

لكافة المباني الجديدة التي تتطلب هواًء خارجيًا مكيفًا اأكثر من )1000( )لتر/ثانية( ، يجب توفير 
نظام ا�سترجاع للطاقة ي�ستخدم ما ال يقل عن خم�سين في المئة )50٪( من مجموع الهواء العادم. 
كما يجب اأن ال تقل كفاءة نظام ا�سترجاع الطاقة الحرارية المح�سو�سة عن �سبعين في المئة )٪70(.
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عزل الأنابيب وعزل مجاري الهواء 502.11

لكافة المباني يجب عزل جميع اأنابيب موائع التبريد والمياه ال�ساخنة والمياه المبردة ومجاري 
الهواء بما فيها المجاري م�سبقة ال�سنع والتي تعمل على نقل الهواء المكيف وذلك لتقليل فقدان 

واكت�ساب الحرارة ومنع تكثف بخار الماء.
يجب عزل االأنابيب ومجاري الهواء التي تمر خالل االأماكن المكيفة طبقا للموا�سفة القيا�سية  أ1

البريطانية )BS5422:2009( اأو ح�سب اأية موا�سفة عزل قيا�سية معتمدة من بلدية دبي.
يجب عزل االأنابيب التي تمر في االأماكن غير المكيفة اأو االأماكن الخارجية بعازل ال تقل  أ2

�سماكته عن الحدود المبينة في الجدول رقم )1( 502.11 

جدول رقم )1( 502.11: احلد الأدنى ل�ضماكة عزل الأنابيب املارة عرب الأماكن غري املكيفة

)°C( درجة حرارة المائع المار

القطر االإ�سمي
لالأنابيب الفوالذية )مم(

0°C5°C10°C

)mm( الحد االأدنى ل�سماكة العازل

λ = 
0.038    
W/mK

λ = 
0.018    
W/mK

λ = 
0.038    
W/mK

λ = 
0.018    
W/mK

λ = 
0.038    
W/mK

λ = 
0.018    
W/mK

50304530453015

60305530453020

60405535553025

65405535553032

65406035553040

70456040603050

70456040604065

75456540604080

754565407040100

905080457540150

905580457545200

1005580557545250

10080100758070300+

.10°C 	•λ = المو�سلية الحرارية لمادة العزل عند درجة حرارة متو�سطة ت�ساوي 



شروط ومواصفات المباني الخضراء 63شروط ومواصفات المباني الخضراء62

يجب عزل مجاري الهواء التي تمر في االأماكن غير المكيفة اأو االأماكن الخارجية بعازل  أ3
ال تقل �سماكة عن الحدود المبينة في الجدول رقم )2( 502.11.

جدول رقم )2( 502.11: احلد الأدنى ل�ضماكة عزل جماري الهواء املارة عرب الأماكن غري املكيفة

)C°(  الحد الأدنى لدرجة حرارة الهواء داخل مجاري الهواء

0°C5°C10°C15°C

)mm( الحد االأدنى ل�سماكة العازل

λ = 
0.038    
W/mK

λ = 
0.018    
W/mK

λ = 
0.038    
W/mK

λ = 
0.018    
W/mK

λ = 
0.038    
W/mK

λ = 
0.018    
W/mK

λ = 
0.038    
W/mK

λ = 
0.018     
W/mK

127661075784486142

.10°C 	•λ = المو�سلية الحرارية لمادة العزل عند درجة حرارة متو�سطة ت�ساوي 

701.01 والخا�سة بمواد العزل  اأن تحقق المواد العازلة الم�ستخدمة متطلبات المادة  يجب 
ال�سوتي والحراري.

اأن تحتوي المواد العازلة الم�ستخدمة على حاجز لمنع نفاذية بخار الماء وعلى حماية  يجب 
من االأ�سعة الفوق بنف�سجية.

التخزين الحراري لأنظمة تبريد المناطق502.12

يجب اأن ت�ستمل كافة محطات تبريد المناطق )District Cooling( الجديدة على خزان حراري 
لتخزين الطاقة ب�سعة ال تقل عن 20% من ال�سعة الت�سميمية للمحطة.

الت�شرب من مجاري الهواء 502.13

لكافة المباني يجب ت�سميم وت�سنيع وتركيب اأعمال مجاري الهواء بحيث ي�سمن ذلك تقليل ت�سرب الهواء.
يجب فح�ض �سغط مجاري الهواء وملحقاته التي تتعر�ض ل�سغط خارجي �ساكن يتجاوز 250 
با�سكال وكذلك فح�ض �سغط مجاري الهواء المعر�سه للظروف الخارجية اأو المارة في االأماكن 
غير المكيفة قبل اأن يتم اإ�سغال المبنى طبقا للطرق المعتمدة من بلدية دبي على اأن ال تتجاوز 

حدود الت�سرب الم�سموح به.
يجب اختبار الت�سرب من مجاري الهواء من قبل �سركات الفح�ض والت�سغيل المعتمدة من بلدية دبي.
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�شيانة خدمات المباني 502.14

لكافة المباني الجديدة المكيفة والقائمة المكيفة، يجب عمل خدمة و�سيانة دورية لجميع خدمات 
المباني بما ت�سمل من  اأنظمة ميكانيكية وكهربائية و�سحية وتزويد المياه.

يجب توفير فتحات وم�س��احة كافية ومنا�سبة لعمل الخدمة وال�سيانة والفح�ض الدوري  أ1
لجميع خدمات المباني دون الحاجة اإلى اإزالة اأو تفكيك اأي من مكونات المبنى.

يجب على �ساغل المبنى التاأكد من توفربرنامج ودليل ال�سيانة الوقائية باالعتماد على  أ2
تعليمات م�سنع اأو مورد المعدات باإجراءات ال�سيانة الوقائية اأو ح�سب معيار مرجع الجمعية 
االأمريكية لمهند�سي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء ASHRAE رقم 62.1-2007، اأو 

اأي مرجع يعادله معتمد من بلدية دبي.
يجب على �س��اغل المبنى التعاقد مع �س��ركة �س��يانة معتمدة من بلدية دبي اأو توفير ما يثبت  أ3

اأن االأجهزة �سيتم �سيانتها من قبل �ساغل المبنى اإذا توفرت لديه كوادر موؤهلة للقيام بذلك.
يجب توثيق جميع اأعمال ال�س��يانة الوقائية والت�س��حيحية واالحتفاظ ب�سجالت الخدمة  أ4

في الموقع بحيث ي�سهل التفتي�ض عليها من قبل بلدية دبي. 

الف�شل الثالث - التد�شين واإدارة الطاقة503

تد�شين خدمات المباني الجديدة503.01

لكافة المباني الجديدة با�ستثناء الفلل، والتي لديها حمل التكييف ال يقل عن 1 ميغاواط يجب 
عمل تد�سين الأنظمة توزيع الهواء وتوزيع المياه واالإ�ساءة والتحكم المركزي والتبريد وال�سخانات 

ونظام اإدارة المبنى.

1. يجب القيام باأعمال التد�سين وفقا للكودات البريطانية )CIBSE( المذكورة اأدناه اأو اأية موا�سفة 
قيا�سية اأو كود معتمد من بلدية دبي:-

CIBSE Code A-2006 1.1. الكود البريطاني لتد�سين اأنظمة توزيع الهواء رقم 
CIBSE Code W-2003 1.2. الكود البريطاني لتد�سين اأنظمة توزيع المياه رقم 

CIBSE Code L-2003 1.3. الكود البريطاني لتد�سين اأنظمة االإ�ساءة رقم 
 CIBSE Code C-2001 1.4. الكود البريطاني لتد�سين اأنظمة التحكم االأوتوماتيكي واإدارة المبنى رقم 

CIBSE Code R-2002 1.5. الكود البريطاني لتد�سين اأنظمة التبريد رقم 
 CIBSE Code B-2002 1.6. الكود البريطاني لتد�سين اأنظمة ال�سخانات رقم 

اأن تكون ال�سركات التي تقوم باأعمال التد�سين معتمدة من بلدية دبي. 2. يجب 
3. يجب توثيق نتائج اأعمال التد�سين واالحتفاظ بها لالطالع عليها عند التفتي�ض الدوري من قبل بلدية دبي.

4. يجب توفير دليل ت�سغيل و�سيانة االأنظمة ل�ساغل المبنى بعد االنتهاء من اأعمال التد�سين والذي 
يوثق المعلومات المطلوبة بحيث يمكن فني الت�سغيل م�ستقبال من معرفة كيفية ت�سغيل االأنظمة بكفاءة .
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اإعادة تد�شين خدمات المباني القائمة503.02

2 ميغاواط يجب  لكافة المباني القائمة با�ستثناء الفلل، والتي لديها حمل التكييف ال يقل عن 
اإعادة تد�سين الأنظمة التهوية ومحطة المياه المركزية واالإ�ساءة والتحكم مرة واحدة على االأقل 

كل خم�ض �سنوات.

يجب القيام باأعمال اإعادة التد�سين بما يتوافق مع متطلبات المادة 503.01 حيثما اأمكن، وعلى 
االأقل يجب القيام باأعمال اإعادة تد�سين االأنظمة بحيث ت�سمن ما يلي:-

 1. اأن تكون كمية الهواء الخارجي التي يتم تزويدها من خالل كل فتحة تهوية في حدود %5± 
من الكمية المطلوبة.

 2.  اأن تكون كمية المياه المبردة التي يتم تزويدها اإلى ملف التبريد في حدود ±5% من 
الكمية المطلوبة.

 3. يجب التاأكد من اأن جميع االأجهزة الميكانيكية التي ت�سمل ولي�ض على وجه التحديد كاًل 
من الكوابح وال�سمامات والمراوح والم�سخات والمحركات تعمل بحرية وح�سب المطلوب.

 4. يجب اأن يكون المر�سح وبيتة مثبتين باأمان وال يت�سرب الهواء من خاللهما.
 5. يجب اأن تعمل اأنظمة ا�ستعادة الطاقة ح�سب المطلوب.

 6. يجب اأن يتم فح�ض معدات المحطة المركزية لل�تاأكد من اأنها تعمل بجميع مراحلها وبكامل 
طاقتها واأنها تحقق المحددات الت�سميمية المطلوبة.

 7. يجب اأن تكون جميع اأنظمة االإنارة واأنظمة التحكم بها تعمل ح�سب م�ستويات االإ�ساءة 
وكما هو مطلوب منها.

 8. يجب تدقيق واإعادة معايرة اأنظمة التحكم للتاأكد من اأنها تعمل ح�سب المطلوب واأن اأجهزة 
التحكم عن بعد ت�ستجيب لما هو مطلوب منها.

 9. يجب فح�ض االأنابيب ومجاري الهواء للتاأكد من عدم وجود ت�سرب هواء اأو �سوائل.

يجب توثيق نتائج اأعمال التد�سين واالحتفاظ بها لالطالع عليها عند التفتي�ض الدوري من قبل 
بلدية دبي.

يجب اأن تكون ال�سركات التي تقوم باأعمال التد�سين معتمدة من بلدية دبي.

عندما ال تتوفر متطلبات الت�سميم االأ�سلي فيجب على المقاول االإقرار بعد االنتهاء من اإعادة 
التد�سين اأن جميع االأنظمة التي تم تركيبها وت�سغيلها تعمل ب�سورة �سليمة بناًء على خبرته 

وفهمه ال�سحيح لها.
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عدادات الكهرباء503.03

لكافة المباني الجديدة، يجب تركيب ع��دادات الكهرباء لقيا�ض وت�سجيل الطلب على الكهرباء 
وا�ستهالكها في المبنى ككل، وتقديم �سجالت دقيقة عن اال�ستهالك:-

 لكافة المباني التي لديها حمل تبريد ال يقل عن 1 ميغاواط، اأو تبلغ مجمل م�ساحات االأر�سيات  أاأ
فيها 5،000 متر مربع اأو تزيد، يجب تركيب عداد فرعي )بدقة فئة التعرفة( لت�سجيل بيانات 
الطلب واال�س��تهالك لكل نظام ا�ستهالك رئي�سي للطاقة في المبنى. ويجب، على االأقل، قيا�ض 

كافة اأنظمة ا�ستهالك الطاقة الرئي�سية ذات الحمل الذي ي�ساوي اأو يزيد عن 100 كيلوواط.
 يجب اأن يكون م�سغل المبنى م�س��وؤواًل عن ت�سجيل تفا�سيل ا�ستهالك الطاقة للمبنى و�سمان  أب

اأن تكون هناك قراءة فرعية لال�س��تخدامات الرئي�سية للكهرباء. يجب حفظ �سجالت العدادات 
لخم�ض �سنوات.

 يجب اأن يكون لكل م�ستاأجر في المبنى عداداً فرعيًا عندما ال يكون هناك عداد تعرفة للمبنى.  أج
وظيفة هذه العدادات الفرعية هي اإدارة الطلب على الطاقة وتوزيع تكاليف الكهرباء الم�ستهلكة 

على الم�ستاأجرين.
 حيثما ُوجد نظام الإدارة المبنى )BMS( اأو نظام مركزي للتحكم والمراقبة )CCMS(، يجب  أد

ربط العدادات اإليهما الإتاحة االإعداد الفوري للتقارير واإدارة الطاقة الم�ستهلكة.
 يجب اأن تتمتع كاف��ة العدادات بقابلية الولوج اإلى المعلومات ع��ن بعد، واإمكانية االحتفاظ  أه

ب�سجل للبيانات، واأن تكون مطابقة لموا�سفات هيئة كهرباء ومياه دبي، ومعتمدة من الهيئة.
 العدادات االفترا�سية التي ت�ستخدم تقنية �ساعات الت�سغيل لي�ست مقبولة لال�ستخدام كعدادات  أو

فرعية.

عدادات قيا�س تكييف الهواء503.04

لكافة المباني الجديدة عدا الفلل، والمزودة بم�سدر تكييف هواء مركزي )مثل محطة التبريد في 
المبنى اأو تبريد المناطق(، وحيثما يتم اإي�سال طاقة التبريد ب�سكل منف�سل لعدة م�ستهلكين، يجب 
تركيب العدادات لقيا�ض وت�سجيل الكميات الواردة من المياه المبردة اإلى وحدات تكييف الهواء، 

وتقديم �سجالت دقيقة عن اال�ستهالك:-
 يجب تركيب عدادات الطاقة الم�سممة لقيا�ض كميات المياه المبردة الواردة، في كل وحدة  أاأ

�سكنية اأو مكتب اأو غيرها. يجب اأن يقي�ض العداد مقدار تدفق المياه ودرجة حرارة  المياه 
الواردة والراجعة لتحديد الفرق في درجة الحرارة واحت�ساب كمية الطاقة الم�ستهلكة في التبريد.

 حيثما ُوجد نظام الإدارة المبنى )BMS( اأو نظام مركزي للتحكم والمراقبة )CCMS(، يجب  أب
ربط العدادات اإليهما الإتاحة االإعداد الفوري للتقارير واإدارة الطاقة الم�ستهلكة.

 يجب اأن تكون العدادات الم�ستخدمة م�سممة خ�سي�سًا لقيا�ض المياه المبردة تحديداً ولي�ض ال�ساخنة. أج
 يجب اأن تتمتع كافة العدادات بقابلية الولوج اإلى المعلومات عن بعد، واإمكانية االحتفاظ ب�سجل للبيانات. أد
العدادات االفترا�سية التي ت�ستخدم تقنية �ساعات الت�سغيل لي�ست مقبولة لال�ستخدام كعدادات فرعية. أه
يجب اأن تكون قراءات العداد وتفا�سيل اال�ستهالك الفعلي بغر�ض اإدارة الطلب على الطاقة  أو

وتوزيع التكاليف على الم�ستاأجرين.
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نظام التحكم والمراقبة المركزي503.05

لكافة المباني الجديدة التي لديها حمل تبريد ال يقل عن 1 ميغاواط، اأو تبلغ مجمل م�ساحات 
االأر�سيات فيها 5,000 متر مربع اأو تزيد، يجب اأن ي�سم المبنى نظامًا مركزيًا للتحكم والمراقبة، 
قادراً على �سمان اأن تعمل اأنظمة المبنى التقنية وفقًا لما هي م�سممة له وكما هو مطلوب منها 
خالل كافة ظروف الت�سغيل، واأن يقوم النظام بالتحكم والمراقبة التاّمين لعمليات االأنظمة اإ�سافة 

اإلى اإعداد التقارير التحليلية.
على االأقل، يجب اأن يتحكم النظام بمحطة التبريد، وبمعدات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وي�سجل 

ا�ستهالك الطاقة والمياه، ويراقب وي�سجل اأداء هذه الوحدات.

الف�شل الرابع - اأنظمة الموقع: توليد الطاقة المتجددة504

الطاقة المتجددة في الموقع أ المولدات ال�شغيرة اإلى متو�شطة الحجم504.01

لكافة المباني الجديدة: حيثما ي�ستخدم المبنى كهرباء موّلدة في الموقع من مولدات �سغيرة اإلى 
متو�سطة الحجم ت�ستخدم م�سادر الطاقة المتجددة، فاإن المعدات وتركيبها و�سيانتها في النظام 
يجب اأن تكون م�ستقلة تمامًا عن ال�سبكة الكهربائية التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي، وغير مت�سلة 

بها، وتوفر الهيئة م�سدرا بديال عند الحاجة دون تو�سيل على التوازي.

الإنارة الخارجية504.02

لكافة المباني الجديدة:
حيثما تجاوزت كثافة قوة االإنارة الخارجية للقيم المحددة في الت�سريع رقم 502.05 المتعلق 
بكثافة قوة االإنارة الخارجية، فاإن اأي حمل اإنارة اإ�سافي يجب اأن تتم تغذيته بالكامل من م�سادر 

الطاقة المتجددة، كاأنظمة الخاليا ال�سم�سية.

الطاقة المتجددة في الموقع أ نظام ت�شخين المياه بالطاقة ال�شم�شية504.03

لكل فيال جديدة، ولم�ساكن العمال الجديدة، يجب تركيب نظام �سخان �سم�سي للمياه لتزويد الم�سكن 
ب�75% من احتياجاته من المياه ال�ساخنة. ويجب اأن ي�ستمل النظام على خزانات مياه واأنابيب 
معزولة حراريًا، تحدد اأحجامها وتركب باالتفاق مع المتطلبات الخا�سة بالجهة الم�سنعة لالألواح 
ال�سم�سية. ويجب التحكم في نظام ت�سخين المياه االإ�سافي بطريقة ت�سمن اال�ستفادة الق�سوى من 

نظام ال�سخان ال�سم�سي اأواًل.
حيثما يتم تركيب اأنظمة الت�سخين ال�سم�سي للمياه، يجب اأن تكون المعدات والتركيب والت�سغيل 

وال�سيانة للنظام:-
 م�سممة ومركبة من قبل �سركة معتمدة من بلدية دبي. أاأ
 معتمدة من بلدية دبي. أب
 تنظف دوريًا وتوفر لها ال�سيانة ل�سمان ا�ستمرار الت�سغيل بكفاءة. أج
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الف�شل الأول - التر�شيد والكفاءة601

اأدوات المياه عالية الكفاءة601.01
لكافة المباني الجديدة:

 يجب تركيب معدات تر�شيد المياه المتوافقة مع المعايير الواردة في الجدول )1( 601.01. أاأ
اجلدول )1( 601.01

اأق�سى تدفق م�سموح به للمياهالأداة

8 لتر بالدقيقةالدو�ش

6 لتر بالدقيقة�شنابير مغ�شلة الحمام

7 لتر بالدقيقة�شنابير مغ�شلة المطبخ

3 لتر للطرد الجزئياأنظمة الطرد الثنائي في الحمامات 6 لتر للطرد الكامل، 

لتر واحد للطرد اأو ا�شتخدام ِمبوالت ال تعمل بالمياهالمبولة

 يجب تركيب خزانات الحمامات التي تحتوي على اأنظمة الطرد الثنائي. أب
 يجب تركيب ال�شنابير التي تعمل باال�شت�شعار عن قرب اأو بكاب�ش ال�شغط في كافة المرافق العامة. أج
 يجب تركيب اأجهزة طرد يدوية اأو اأوتوماتيكية على اأحوا�ش الطرد التي تخدم المباول في  أد

المباني العامة اأو التجارية اأو في المن�شاآت ال�شناعية، وذلك وفقًا لنمط اال�شتخدام. طرد المياه 
بغر�ش التنظيف فقط مقبول في اأوقات اإغالق المبنى )وخالل الليل(.

 ال�شنابير المركبة كجزء من تطبيق معّين يمكن اأن تكون موا�شفاتها ا�شتثناء من معدالت  أه
تدفق المياه، وذلك خا�شع لموافقة بلدية دبي.

ت�شريف مياه التكثيف601.02

لكافة المباني بما فيها المباني القائمة  يجب تركيب حو�ش واأنابيب لجمع و�شرف مياه التكثيف 
الناتجه عن ت�شغيل اأجهزة تكييف الهواءعند نقاط التكثيف وبحيث تمنع تكون مياه راكدة. كما يجب 
ترك م�شافة 25 ملم فا�شل هوائي على االأقل بين اأنابيب التكثيف واأنابيب ال�شرف ال�شحي.  وفي 

حالة عدم اإعادة ا�شتخدام الماء المكثف يجب ت�شريفه اإلى م�شيدة ماء بمقا�ش منا�شب.

اإعادة ا�شتخدام مياه التكثيف601.03

لكافة المباني التي لديها حمل تبريد ي�شاوي اأو يزيد عن 350 كيلواواط يجب تجميع مياه التكثيف 
من جميع اأجهزة تكييف الهواء الخارجي اأو اأجهزة تكييف لخليط من الهواء الخارجي والهواء الراجع 
واإعادة ا�شتخدامها في الري و�شناديق الطرد في الحمامات واأية اأغرا�ش اأخرى ال ت�شبب ات�شااًل 

اأو تما�شًا مبا�شراً مع االإن�شان.



شروط ومواصفات المباني الخضراء 71شروط ومواصفات المباني الخضراء70

الري عالي الكفاءة601.04

لكافة المباني الجديدة يجب ا�شتخدام المياه غير ال�شالحة لل�شرب بن�شبة 100% اأو ا�شتخدام نظام 
الري بالتنقيط اأو نظــام الــري تــحـت التربة في اأعـــمـال الــزراعـــة الـخـــارجــية بـمــا في ذلـك 

زراعـــة االأ�شـــطـح.
يجب تركـيب جـــهاز مـانع لــرجوع الـمــياه في جـــميع اأنـظـــمـة الــري عـــنـد نـقـــاط االتـ�شــال 
مع مياه ال�شرب ويجب فح�ش هذا الجهاز كل 12 �شهراً، كما يجب اأن تتم عمليات الفح�ش حــ�شـب 

تعليمات الم�شنع اأو اأي نظام فح�ش معتمد من بلدية دبي.

الف�شل الثاني - التد�شين واإدارة المياه602

عدادات المياه602.01

لكافة المباني الجديدة، يجب تركيب العدادات لقيا�ش وت�شجيل الطلب على المياه وا�شتهالكها في 
المبنى ككل، وتقديم �شجالت دقيقة عن اال�شتهالك )من خالل عدادات فئة التعرفة( :

 لكافة المباني التي لديها حمل تبريد ال يقل عن 1 ميغاواط، اأو تبلغ مجمل م�شاحات االأر�شيات  أاأ
اأو تزيد، يجــب تركيب عداد اإ�شافي لت�شجيــل بيانات اال�شتهالك  فيهــا 5,000 متر مربع 

لال�شتخدام الرئي�شي للمياه في المبنى، ولال�شتخدامات الرئي�شية داخل المبنى وحوله.
 يجب اأن يكون م�شغل المبنى م�شوؤواًل عن ت�شجيل تفا�شيل ا�شتهالك المياه لكل عداد م�شتقل.  أب

ويجب حفظ �شجالت العدادات لخم�ش �شنوات.
 يجب اأن يكون لكل م�شتاأجر في المبنى عداد فرعي عندما ال يكون هناك عداد تعرفة. أج
 حيثما ُوجد نظام الإدارة المبنى )BMS( اأو نظام مركزي للتحكم والمراقبة )CCMS(، يجب  أد

ربط العدادات اإليهما الإتاحة االإعداد الفوري للتقارير واإدارة الطلب على المياه وا�شتهالكها.
 يجب اأن تتمتع كافــة العدادات بقابلية الولوج اإلى المعلومات عــن بعد، واإمكانية االحتفاظ  أه

ب�شجل للبيانات. يجب اأن تكون كافة العدادات معتمدة من هيئة كهرباء ومياه دبي ومطابقة 
لموا�شفاتها.

 العدادات االفترا�شية التي ت�شتخدم تقنية �شاعات الت�شغيل لي�شت مقبولة لال�شتخدام كعدادات  أو
فرعية.

 يجب ا�شتخــدام العدادات الفرعيــة الإدارة الطلب علــى المياه ولغر�ش توزيــع التكاليف على  أز
الم�شتاأجرين.
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الف�شل الثالث - اأنظمة ال�شترجاع والمعالجة للمياه في الموقع603

اإعادة ا�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي603.01

لكافة المباني اإذا تم تركيب نظام تجميع واإعادة ا�شتخدام المياه الرمادية داخل المبنى، اأو تم 
ا�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي المعالجة من م�شدر خارجي يجب االلتزام بالتالي:-

 يجب اأن يكون نظام اإمدادات المياه ثنائي التمديدات وذلك لتجميع واإعادة تدوير مياه ال�شرف  أاأ
ال�شحي )المياه الرمادية(.كما يجب اأن تكــون هذه االأنابيب بلون مختلف عن اأنابيب تزويد 

مياه ال�شرب ويكتب عليها  "مياه غير �شالحة لل�شرب." 
 يجب ترك م�شافة ال تقل عــن 25 ملم فا�شل هوائي بين خط مياه ال�شرب وبين نظام تجميع  أب

المياه الرمادية.
 يجب عــدم ا�شتخدام المياه الرمادية الأية اأغرا�ش اأخرى ت�شبــب ات�شااًل اأو تما�شًا مبا�شراً مع  أج

االإن�شان ،كما تجب معالجة المياه الرمادية وفقا لمعايير بلدية دبي.
وفي جميع محطات غ�شيل ال�شيارات الجديدة يجب تركيب نظام تجميع واإعادة اأ�شتخدام المياه 

بن�شبة ال تقل عن 50% من المياه الم�شتعملة.

ا�شتخدام المياه في التبادل الحراري مت�شمنًا اأبراج التبريد603.02

لكافة المباني الجديدة:-
يجب عدم ا�شتخدام المياه المحالة الواردة من هيئة كهرباء ومياه دبــــي الأغرا�ش التبادل الحراري 

.)Heat Rejection(
حيثما ا�شتخدمت اأبراج التبريد، يجب ا�شتخدام مياه ال�شرف ال�شحي المعالجة، اأو مياه البحر اأو 
المياه المدّورة لتلبية الحاجة اإلى المياه الأغرا�ش التبادل الحراري. اأية م�شادر ثانوية اأخرى للمياه 

يجب اأن ينال ا�شتخدامها موافقة بلدية دبي اأو هيئة كهرباء ومياه دبي.
يجب تركيب عداد م�شتقل - لح�شاب المجموع الكلي - على م�شدر المياه الواردة لكل برج من اأبراج 

التبريد، ويجب االحتفاظ ب�شجل يومي لال�شتهالك.
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الف�صل الأول - المواد والموارد701

مواد العزل الحراري وال�صوتي701.01

لكافة المباني الجديدة: يجب توفر ال�شروط التالية في مواد العزل:-
11 . )CFC'S( اأن تكون م�شنعة بدون ا�شتخدام مادة الكلورو فلورو كربون
اأن ل تكون �شامة واأن ل ت�شدر اأبخرة �شامة عند الإحتراق. 21
اأن ل تزيد ن�شبة الفورمالدهيد الم�شاف اإليها عن )0.05( جزء من المليون. 31
اأن ل تزيد ن�شبة اأي من مركبات الع�شوية المتطايرة عن 0.1. 41
اأن تكون مقاومة للحريق طبقًا لمتطلبات الدفاع المدني في دبي. 51
اأن تحمل �شهادة / عالمة مطابقة من مختبر دبي المركزي. 61
اأن تحقق جميع متطلبات الموا�شفات المعتمدة من بلدية دبي. 71

كما يجب تركيب مواد العـزل الحــراري وال�شــوتي ح�شب تعليمات الم�شنع بعد اعتمادها من 
بلـدية دبـي.

الخ�صب الذي يحمل �صهادة/عالمة مطابقة701.02

لكافة المباني الجديدة : يجب اأن ل تقل ن�شبة حجم الخ�شب الذي يحمل �شهادة/عالمة المطابقة 
من مختبر دبي المركزي اأو من جهة معتمدة من البلدية عن 25% من اإجمالي حجم الخ�شب اأو  
المنتجات ذات الأ�شا�س الخ�شبي الم�شتخدم موؤقتًا اأثناء الإن�شاء اأو الم�شتعمل ب�شورة دائمة في المبنى.

المواد التي تحتوي على ا�صب�صتو�س 701.03

يجب عدم ا�شتخدام المواد التي تحوي ا�شب�شتو�س في كافة المباني الجديدة وعدم ا�شتخدامها في 
اأعمال ال�شيانة والإ�شافات والتعديالت على المباني القائمة.

المواد التي تحتوي على ر�صا�س اأو معادن ثقيلة701.04

يجب عدم ا�شتخدام اأ�شباغ اأو اأية مواد اأخرى تحتوي على ر�شا�س اأو معادن ثقيلة بن�شب اأعلى من 
الموا�شفات المعتمدة من البلدية )اإل اإذا كان مغلفا داخل نظام مثل الخاليا ال�شوئية( وذلك في كافة 
المباني الجديدة  وعدم ا�شتخدامها في اأعمال ال�شيانة والإ�شافات والتعـديالت على المباني القائمة.
كما يجب اأن تحمل الأ�شباغ  والمواد الأخرى التي تحتوي على ر�شا�س اأو معادن ثقيلة على 

�شهادات/عالمة مطابقة من مختبر دبي المركزي اأو من جهة معتمدة من البلدية.
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اإدارة المواد التي ت�صاهم في ا�صتنفاذ الأوزون701.05

لكافة المباني الجديدة:

اأ - يجب عدم ا�شتخدام اأجهزة التبريد والتدفئة والتهوية والتبريد )HVAC( التي تحتوي على مواد 
لها قابلية ا�شتنفاذ الأوزون اأو التي لها قابلية الحتبا�س الحراري العالمي اأقل من 100 با�شتثناء 

الأجهزة التي تحتوي على اأقل من ) 0.23 كيلو جرام ( من �شائل التبريد.

ب - يجـب اأن ل تحــتوي اأنظــمة اإطـــفـاء الحــــريـق عــــلـى اأيــة مـــواد لـهــا قــــابـلـيـة ا�شــتـنـفـاذ 
الأوزون )كلورو فلورو كربون )CFCS( ، هيدرو كلور فلورو كربون )HCFCS( اأو هالونات(.

لكافة الأجهزة الحالية :

 اأ- يجب عدم ا�شتخدام مواد كلورو فـلورو كربـون )CFC( والـمــواد ذات الأ�شـــا�س الـهــالـونـزي 
في اأي غر�س.

 ب- يجب عدم ا�شتخدام مواد ذات اأ�شا�س هيدرو كلورو فلورو كربوني ) HCFC( اأو مواد لها قابلية 
ا�شتنفاذ الأوزون في اأي غر�س بدًء من يناير 2030 م. 

 ج- يمنع اإخراج اأو تفريغ مبا�شر لأي من �شوائل اأو غازات التبريد اأثناء �شيانة الأجهزة.

 د- يجب العمل ب�شكل دائم على ا�شتعادة وتدوير واإعادة ا�شتخدام �شوائل وغازات التبريد.

المواد المعاد تدويرها701.06

لكافة المباني الجديدة يجب اأن يتم ا�شتخدام المواد المعاد تدويرها بن�شبة ل تقل عن 5% من 
اإجمالي حجم المواد الم�شتخدمة في اأعمال اإن�شاء المباني.

المواد المتوفرة اإقليميًا701.07

لكافة المباني الجديدة  يجب اأن ل تقل ن�شبة ا�شتخدام مواد البناء المتوفرة اإقليميًا عن 5% من 
اإجمالي حجم المواد الم�شتخدمة �شمن مكونات المبنى.

منتجات الخ�صب المركب 701.08

لكافة المباني الجديدة  يجب عدم اإ�شافة مواد راتينجات اليوريا -فورمالدهيد اإلى منتجات الخ�شب 
المركب الم�شتعملة داخل المباني.



شروط ومواصفات المباني الخضراء 75شروط ومواصفات المباني الخضراء74

الف�صل الثاني - اإدارة النفايات702

مخلفات البناء والهدم702.01

لكافة المباني الجديدة، عدا المباني الواقعة في منطقة الأعمال المركزية، يجب عدم التخل�س من 
50% على الأقل من حجم اأو وزن مخلفات البناء والهدم باإر�شالها اإلى مكبات النفايات حيث يجب 

اإعادة تدويرها اأو اإعادة ا�شتخدامها في الموقع.

على اأن يتم ذلك من خالل ثالث م�شارات:
النفايات الخرا�شانية يتم توجيها اإلى محطة معالجة النفايات الإن�شائية. 11
التربة  الناجمة عــن الحفر واأنقا�س اإخالء وتجهيز مواقع البنــاء و النفايات الخطرة يتم  21

توجيهها اإلى المواقع المخ�ش�شة لها بوا�شطة الإدارة المخت�شة بالبلدية.
المواد الأخرى القابلة لإعادة التدوير مثل الأخ�شاب والبال�شتيك والمعادن يمكن الت�شرف  31

فيها بالموقع.
المواد التالية ل تدخل في ح�شاب الن�شبة المئوية الممنوع تحويلها اإلى مكبات النفايات:

التربة الناجمة عن الحفر واأنقا�س اإخالء وتجهيز مواقع البناء.	•
النفايات الخطرة.	•

جمع النفايات كبيرة الحجم702.02

لكافة مباني ال�شقق ال�شكنية الجديدة، يجب توفير م�شاحة ل تقل عن 10 متر مربع لو�شع النفايات 
كبيرة الحجم كقطع الأثاث والأجهزة الكهربائية وال�شحية  ولي�س بال�شرورة اأن تكون هذه الم�شاحة 
مخ�ش�شة ح�شراً  لهذا الغر�س )مثال ذلك م�شاحة جانبية في موقف ال�شيارات( مع اإمكانية الو�شول 

اإليها وعدم اإعاقتها للحركة في المبنى ومراعاة و�شائل ال�شالمة والوقاية من الحريق.

اأماكن و�صع النفايات702.03

لكافة مباني ال�شقق ال�شكنية والفلل الجديدة، يجب توفير مكانين على الأقل يحتوي كل منهما على 
وعاء ب�شعة 10 لتر اأحدهما مخ�ش�س لو�شع النفايات العامة والآخر لو�شع النفايات القابلة لإعادة 

التدوير ويتم تخ�شي�س المكانين داخل المطبخ في مكان منا�شب.
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تجميع النفايات702.04

 لكافة المباني الجديدة التي يطلب فيها توفير ما�شورة لإلقاء النفايات العامة ح�شب لئحة �شروط 
وموا�شفات البناء ال�شادرة عن بلدية دبي، يجب توفير اأحد الأمور التالية:

ما�شورة اأخرى لإلقاء النفايات القابلة للتدوير وجمعها في حاوية منف�شلة داخل مجمع النفايات 11
اأو اأن تكون م�شاحة كل غرفة نفايات في كل طابق 2 متر مربع على الأقل لتخزين النفايات  21

القابلة للتدوير اإلى حين جمعها يوميا من قبل الم�شوؤولين عن اإدارة المبنى وتنقل بوا�شطة 
م�شعد الخدمات حيث تو�شع في حاوية مخ�ش�شة داخل مجمع النفايات.

ولكافة المباني الجديدة التي ل يطلب فيها توفير ما�شورة لإلقاء النفايات العامة ح�شب لئحة �شروط 
وموا�شفات البناء ال�شادرة عن بلدية دبي، يجب اأن تكون م�شاحة كل غرفة نفايات في كل طابق 3 متر مربع 
على الأقل لتخزين النفايات العامة والنفايات القابلة للتدوير اإلى حين جمعها يوميا من قبل الم�شوؤولين 
عن اإدارة المبنى وتنقل بوا�شطة م�شعد الخدمات حيث تو�شع في حاوية مخ�ش�شة داخل مجمع النفايات.

مرافق اإدارة المواد القابلة للتدوير702.05

لكافة المباني عدا الفلل، يجب توفير اأماكن لف�شل وتخزين النفايات القابلة لإعادة التدوير. 
ويجب اأن تكون هذه الأماكن �شهلة الو�شول وتنطبق عليها نف�س متطلبات الموقع و�شروط الحركة 
وموا�شفات اأماكن تجميع النفايات العامة ح�شب لئحة �شروط وموا�شفات البناء ال�شادرة عن 
بلدية دبي. ويمكن اأن تكون اأماكن ف�شل وتخزين النفايات القابلة لإعادة التدوير جزء من مجمع 

النفايات العامة اأو اأماكن منف�شلة عنه.
اأماكن النفايات القابلة لإعادة التدوير الم�شتركة مع اأماكن النفايات العامة: 1اأ

يجب زيادة م�شاحة هذه الأماكن بمعدل 10% �شريطة اأن ل تقل الم�شاحة بعد الزيادة عن 5 
متر مربع وذلك ل�شتيعاب فرز وتخزين النفايات القابلة لإعادة التدوير.

 اأماكن النفايات القابلة لإعادة التدوير المنف�شلة عن اأماكن النفايات العامة: 1ب
يجب اأن يتم ح�شاب م�شاحة اأماكن النفايات القابلة لإعادة التدوير كن�شبة من الم�شاحة            
الطابقية الإجمالية للمبنى كما هو مو�شح في الجدول رقم )1( 702.05 1وفي حالة وقوع 

قيمة الم�شاحة الطابقية الإجمالية للمبنى بين هذه القيم فيتم ح�شابها بالتنا�شب الخطي.

جدول رقم )1( 702.05 1 ح�شاب م�شاحة اأماكن النفايات القابلة لإعادة التدوير

ن�شبة م�شاحة اأماكن النفايات القابلة
لإعادة التدوير من الم�شاحة الطابقية الإجمالية 

الم�شاحة الطابقية الإجمالية  
BUA

اأقل من 500 م7.52 م2

500 م1.52% من الم�شاحة الطابقية الإجمالية

1000 م0.82% من الم�شاحة الطابقية الإجمالية

5000 م0.352% من الم�شاحة الطابقية الإجمالية

10000 م2  اأو اأكثر0.25% من الم�شاحة الطابقية الإجمالية


